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 Overzicht  

Enterprise Call (hierna de 'Dienst' genoemd) is een Dienst die de Klant een convergente telefonieoplossing 

biedt die gebaseerd is op een prijs per Eindgebruiker en vaste telefonie en mobiele diensten combineert. 

De Dienst is beschikbaar in verschillende Dienstformules die overeenstemmen met de verschillende 

profielen en specifieke verbruiks- en mobiliteitsbehoeften van de Eindgebruikers. Elk profiel stemt overeen 

met een maandelijkse vergoeding voor de voorspelbare kosten:  

 Enterprise Call Fix M: dit profiel omvat toegang tot vaste spraak, een vast nummer en een bundel 
van minuten voor vast verkeer 

 Enterprise Call Fix Mob XL: dit profiel omvat toegang tot vaste spraak, een vast nummer, een 
bundel van minuten voor vast verkeer, een mobiel nummer, een Actieve kaart en een bundel van 
minuten/GB/sms'en voor mobiel verkeer 

 Enterprise Call Reserved: dit profiel omvat een vast nummer 

De Klant mag in het kader van deze Overeenkomst verschillende types van Eindgebruikersprofielen of 

andere compatibele mobiele tariefplannen bestellen. 

De Klant moet de Dienst voor minstens 6 Eindgebruikersprofielen bestellen. De Dienst is geschikt voor 

Klanten met monosite- en multisiteconfiguraties. De Klant kiest op de Bestelbon welke onderliggende 

technologie (analoog of VoIP) hij verkiest voor het vaste luik van de Dienst. De Klant geniet de benodigde 

Quality of Service (QoS) voor spraak1. 

Afhankelijk van de netwerkinfrastructuur van Proximus en de Klant en het beoogde gebruik van de 

toegangslijn bevat de Dienst al dan niet de fysieke toegangslijn van Proximus en de eventuele Customer 

Premise Equipment (inbegrepen bij de de terugkerende vergoeding voor de Dienst). De PBX (onsite of in 

de cloud) is nooit inbegrepen bij de Dienst en maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst. 

De functie van de Dienst en de verschillende configuratietypes worden meer in detail beschreven in het 

deel ‘Functionele Diensten’, terwijl de ondersteuning die wordt verleend aan de Klant tijdens de 

implementatie- en de operationele fasen respectievelijk in de rubrieken ‘Implementatiediensten’ en 

‘Operationele Diensten’ wordt beschreven. 

  

 

 

1 Niet inbegrepen bij Business Trunking & UcaaS Avaya 
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 De Dienst in een notendop 

De Dienst is verkrijgbaar in vijf verschillende Dienstformules. Elke Dienstformule stemt overeen met een aantal 

functionele componenten, inclusief de support die tijdens de implementatiefase en operationele fase wordt geleverd. 

De Dienstcomponenten van elke Dienstformule worden gedetailleerd in de onderstaande tabellen, waarbij 'STD' staat 

voor 'standaard inbegrepen', 'OPT' voor 'optioneel' en 'AO' voor 'afzonderlijke overeenkomst'. 

Zodra de Dienstformule en de (eventuele) opties via de Bestelbon geselecteerd zijn, wordt het toepassingsgebied van 

deze Overeenkomst bepaald. In geval van toevoeging of wijziging van Dienstcomponenten wordt een nieuwe 

Overeenkomst opgemaakt. 

Enterprise Call Dienstcomponenten 
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FUNCTIONELE DIENSTCOMPONENTEN          OPT (OPTIONEEL)   STD (STANDAARD INBEGREPEN) 

Vast 

Toegang tot vaste spraak Toegang voor vaste spraak  STD STD STD 

Vast nummer  Vast nummer 1 1 1 

  Emergency Virtual Number  OPT OPT   

Vast spraakverkeer Naar nationale vaste lijnen 

1000 1000 

/     

min. min. 

  
Naar nationale mobiele 
nummers 

1000 1000 

/     
min. min. 

  Naar collega's (CUG) / onbeperkt / 

  Internationaal (+1) 

1000 1000 

/     

min. min. 

Internationale Traffiek* 

Internationale EU= De Europese Landen* 

Enterprise Call (M/XL) :  Voor meer informatie over andere bestemmingen of 
over buiten bundel traffiek binnen de EU zie Annex 1.   
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* Austria, Austria mobile, Bulgaria, Bulgaria mobile, Croatia, Croatia mobile, Cyprus, Cyprus mobile, Czekia, Czekia mobile, 
Denmark, Denmark mobile, Estonia, Estonia mobile, Finland, Finland mobile, France, France mobile, French Guyana, French 
Guyana mobile, Germany, Germany mobile, Gibraltar, Gibraltar mobile, Greece, Greece mobile, Guadeloupe, Guadeloupe mobile, 
Hungary, Hungary mobile, Iceland, Iceland mobile, Ireland, Ireland mobile, Italy, Italy mobile, Latvia, Latvia mobile, Lithuania, 
Lithuania mobile, Luxembourg, Luxembourg mobile, Malta, Malta mobile, Martinique, Martinique mobile, Mayotte, Mayotte mobile, 
Netherlands, Netherlands mobile, Norway, Norway mobile, Poland, Poland mobile, Portugal, Portugal mobile, Reunion, Reunion 
mobile, Romania, Romania mobile, San Marino, Slovakia, Slovakia mobile, Slovenia, Slovenia mobile, Spain, Spain mobile, Sweden, 
Sweden mobile, United Kingdom, United Kingdom mobile 

Mobiel 

Toegang Actieve kaart (of simkaart) / 1 / 

Nummer Mobiel nummer  / 1 / 

Verkeer in BE, in EU* Tarief/min. naar mobiele lijn / onbeperkt / 

  Tarief/min. naar vaste lijn  / onbeperkt / 

  Minuten naar collega's (CUG)  / onbeperkt / 

  prijs/sms   onbeperkt   

  Sms naar collega's    onbeperkt   

  
€ data/MB (enkel geldig voor 
mobiel internet) 

/ 4 GB / 

Verkeer van BE naar EU* 
Tarief/min. naar mobiele of 
vaste lijnen 

/ 150 min. / 

Verkeer van BE naar Internationaal* 

1. De landen zijn verdeeld in 5 zones (dezelfde zones als voor roaming): 

◦Business-zone 

◦zone 1 = EU = de landen van Europa* 

◦zone 2 = Noord-Amerika, Oost-Europa en de Maghreb 

◦zone 3 = Azië 

◦zone 4 = Zuid-Amerika en Afrika 

2. De satellietnetwerken: 

  
  

  

          zie www.proximus.be of Klik hier voor de landenlijst  

https://www.proximus.be/nl/id_cb_pxcountries/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/producten/gsm-abonnementen/mobiele-opties-en-roaming/internationaal-en-roaming/goedkoper-bellen-vanuit-belgie.html
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Prijs zonder btw. Bellen, sms'en in België naar alle Belgische netwerken, behalve speciale nummers (voting, 0900, 

enz.). De oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde.  

* Betrokken EU-landen : Åland (Finland), Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-

Guyana, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe (Franse Antillen), Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Kroatië, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique (Franse Antillen), Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Réunion, Roemenië, Saint-Barthélemy (Franse Antillen), Sint-Maarten (Franse Antillen), Slovakije, Slovenië, 

Spanje, Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

 

Opgelet: in Albanië en Zwitserland gelden de tarieven voor de rest van de wereld. 

Voor roaming buiten de EU zie www.proximus.be/enterpriseroaming 

 

Enterprise Call Dienstcomponenten 
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DIENSTCOMPONENTEN VOOR DE IMPLEMENTATIE                                                                      

  Configuratie en activering STD STD STD 

OPERATIONELE (CARE) DIENSTCOMPONENTEN 

Reactieve ondersteuning  Toegang tot de Service Desk STD STD STD 

  Diagnose op afstand STD STD STD 

  Interventie op afstand STD STD STD 

  Vervanging van onderdelen ter plaatse STD STD STD 

  Call Forward OPT 
OP
T 

OP
T 

Close Care  Standaardwijzigingen STD STD   

  
Configuratiebeheer zonder toegangsrechten 
voor de Klant  

STD STD   

Dienstverleningsniveaus (Service 
Levels) 

Gealigneerde servicelevelobjectieven met 
onderliggende Dienst 

STD STD STD 

 

http://www.proximus.be/enterpriseroaming
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2.1. Vaste configuraties  

Voor het vaste spraakdeel is de Dienst geschikt voor monosite- en multisiteconfiguraties. Een 
monositeconfiguratie betekent een situatie waarin voor elke site van de Klant één PBX wordt gebruikt met 
telkens een specifieke SIP-trunk per site terwijl in het geval van een multisiteconfiguratie voor alle sites van 
de Klant slechts één centrale PBX en één enkele SIP-trunk wordt gebruikt. De Dienst is ook geschikt voor 
een Klantensite zonder PBX. 

 

Afhankelijk van de netwerkinfrastructuur van Proximus en de Klant en het beoogde gebruik van de fysieke 

toegangslijn bevat de Dienst al dan niet de fysieke toegangslijn van Proximus (inclusief de Proximus-

dataverbinding) en de eventuele Customer Premise Equipment (inbegrepen bij het abonnementsgeld van 

de Dienst). De PBX (onsite of in de cloud) is nooit inbegrepen bij de Dienst en maakt het voorwerp uit van 

een afzonderlijke overeenkomst. 

De onderstaande tabel toont de mogelijke vaste configuraties die de Dienst dragen:  

 

 

 

Configuraties  

Eén Eindgebruiker Meerdere Eindgebruikers 

PSTN 

(analoog) 

VoIP VoIP 

Geen PBX Geen PBX Monositeconfiguratie  

 

Multisiteconfigu

ratie  

 Standaardco

nfiguratie 

Convergente 

spraak en 

data 

Standaardconfi

guratie 

Convergente 

spraak en 

data 

Convergente 

spraak en data 

 Toegangslijn 

enkel voor 

spraak 

Toegangslijn 

enkel voor 

spraak en 

data 

Toegangslijn 

enkel voor 

spraak 

Toegangslijn 

enkel voor 

spraak en 

data  

Toegangslijn 

enkel voor 

spraak en data  

Spraaknetwerk STD STD STD STD STD STD 

Fysieke 

toegangslijn  

STD STD AO STD AO AO 

Data-CPE Niet van 

toepassing 

STD AO STD AO AO 

Spraak-CPE (1) Niet van 

toepassing 

 Niet van 

toepassing 

 Niet van 

toepassing 

STD STD AO 

(1) Indien nodig  
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 Functionele Diensten  

In dit deel wordt eerst het vaste luik van de Dienst (toegang tot vaste spraak, vast nummer) uitgelegd en 

een overzicht gegeven van de verschillende vaste configuraties, daarna volgt het mobiele luik van de 

Dienst (mobiele toegang en mobiel nummer). Tot slot wordt het verkeer toegelicht. 

3.1. Vaste luik van de Dienst 

3.1.1. Toegang tot vaste spraak  

 

Toegang tot vaste spraak biedt de Klant de nodige capaciteit om te bellen via het publieke telefoonnetwerk. 

Deze capaciteit hangt af van het aantal vaste spraakkanalen dat verbonden is met de fysieke toegangslijn 

van de Klant. 

Het aantal spraakkanalen bepaalt het aantal simultane communicaties dat een Klant tegelijk kan voeren. 

Met een spraakkanaal kan één spraakcommunicatie verzonden of ontvangen worden tussen de Klant en 

een correspondent op het openbare telefoonnetwerk van Proximus. 

Afhankelijk van het aantal actieve vaste nummers op dezelfde configuratie wijst Proximus een aantal 

spraakkanalen toe aan de Klant, volgens de onderstaande tabel. Het aantal actieve vaste nummers stemt 

overeen met het aantal Eindgebruikersprofielen voor Enterprise Call dat de Klant heeft besteld minus de 

Eindgebruikersprofielen voor Enterprise Call Reserved. Eenzelfde configuratie stemt overeen met een 

aantal vaste nummers (DDI's) die aan eenzelfde VoIP-trunk gelinkt zijn. 

# actieve vaste nummers # vaste spraakkanalen 

Min. Max. 
 

1 1 1 

2 4 2 

5 10 4 

11 20 6 

21 40 8 

41 60 10 

61 80 12 

81 100 14 

101 120 16 

121 300 30 

301 600 60 

601 900 90 

901 1200 120 

 

Als de Klant meer simultane oproepen wenst te plegen, hetzij in gewone omstandigheden of op 

piekmomenten, kan hij als optie extra spraakkanalen bestellen. Om technische redenen moet het totale 

aantal spraakkanalen dat wordt toegekend aan de Klant (dus de som van het aantal kanalen dat volgens 

het aantal actieve vaste nummers inbegrepen is bij de Dienst en het aantal bijkomende spraakkanalen) 

moet overeenstemmen met de waarde in de kolom #+Vaste spraakkanalen in de tabel (bv. een Klant met 

11 actieve Enterprise Call-profielen ontvangt standaard 6 vaste spraakkanalen). Als deze Klant 1 extra 
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kanaal wenst, zal Proximus hem 8 vaste spraakkanalen toekennen, waarbij de 2 extra vaste spraakkanalen 

aan de Klant worden aangerekend. Extra Spraakkanalen worden aangerekend volgens de tabel in Annex 

1. 

 

Het aantal spraakkanalen kan beperkt zijn door de PBX van de Klant. De Klant dient hiervoor zijn PBX-

overeenkomst te raadplegen. Proximus wijst elke aansprakelijkheid van de hand indien de Klant het aantal 

door Proximus toegekende spraakkanalen niet kan gebruiken door beperkingen die verband houden met 

zijn PBX. 

Als de Dienst gebaseerd is op VoIP-technologie is het exacte aantal spraakkanalen dat kan worden 

ondersteund afhankelijk van de bandbreedte van de beschikbare Proximus-dataverbinding. Proximus kan 

de Klant daarom vragen zijn bestaande fysieke toegangslijn op eigen kosten aan te passen zodat hij de 

Dienst kan ondersteunen (zelfs als deze fysieke toegangslijn het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke 

overeenkomst, zoals in het geval van Convergente spraak en data). Zeker als 30 of meer kanalen nodig 

zijn, is glasvezeltechnologie verplicht. 

Los van de onderliggende technologie van de Dienst geniet de Klant altijd de nodige Quality of Service 

(QoS of Cos) voor spraak. 

 

 

3.1.2. Vast nummer  

Elk Enterprise Call-profiel wordt toegekend aan één vastespraaknummer per Eindgebruiker. Nomadische 

nummers zijn enkel mogelijk als de onderliggende infrastructuur van de Dienst een VoIP-infrastructuur is. 

3.1.2.1. Nummertoewijzing 

Het nummer kan een individueel nummer zijn of een nummer dat een onderdeel is van een nummerreeks (DDI-

inbelplan). Enkel reeksen van 10 nummers zijn mogelijk. Proximus bepaalt hoe het de nummers zal leveren (in een 

reeks of als afzonderlijk nummer). Proximus zal alle redelijke inspanningen leveren om zo mogelijk opeenvolgende 

nummers te leveren. 

De procedure voor het toekennen van de nummers is geautomatiseerd. Als dat technisch mogelijk is, mag de Klant ook 

zelf een nummer kiezen, voor zover dat op het ogenblik van zijn aanvraag nog beschikbaar is. 

Het nummer van een andere Klant kan worden overgenomen tegen betaling van een extra vergoeding, op voorwaarde 

dat beide Klanten deze nummeroverdracht via het gepaste formulier aanvragen. Zodra Proximus dit behoorlijk 

ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangt, kent het het betrokken nummer opnieuw toe voor zover alle 

verschuldigde bedragen voor dit nummer volledig vereffend zijn. 

Nomadische nummers kunnen alleen toegekend worden aan de Klant als hij garandeert dat de geografische 

dienstidentiteit van dit nummer overeenstemt met het adres waarop het tijdens de volledige gebruiksperiode wordt 

gebruikt. Essentieel is dat dit adres op basis van objectieve gegevens duidelijk met de Klant kan worden verbonden. 
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3.1.2.2. Wijziging van nummers 

De Klant behoudt zijn nummer tijdens de volledige duur van de Overeenkomst, tenzij (1) hij uitdrukkelijk een 

nummerwijziging vraagt, (2) de Klant verhuist en het om technische redenen onmogelijk is zijn nummer te houden, of 

(3) Proximus verplicht is het nummer te wijzigen voor doeleinden die verband houden met de Dienst. In de eerste twee 

gevallen zal de nummerwijziging worden aangerekend aan de Klant.  In dit laatste geval zal de Klant daar minstens 6 

maanden vooraf van verwittigd worden. 

In alle gevallen zal Proximus het (de) nieuwe nummer(s) meedelen aan bellers die het oude nummer vormen, tenzij 

het om geheime nummers gaat. Hiervoor wordt gedurende drie maanden een standaardbericht afgespeeld. De Klant 

kan vragen dit bericht niet te laten horen of, tegen betaling van een toeslag, vragen om de periode te verlengen of de 

inhoud van het bericht te wijzigen. 

 

3.1.2.3. Nummeroverdraagbaarheid 

3.1.2.3.1. Klantenverhuis  

Een Klant die verhuist kan tegen betaling vragen zijn nummer mee te verhuizen, voor zover hij binnen dezelfde 

telefoonzone blijft. Proximus zal alles in het werk stellen om de verhuizing van het nummer zo goed mogelijk te laten 

verlopen. 

Standaard wordt een dergelijke nummeroverdracht uitgevoerd van maandag tot vrijdag, tussen 8 u en 16.30 u en met 

nauwelijks of geen impact op de Dienst. Om technische redenen (zoals een zone die gedekt wordt door een andere 

technologie) kan het echter onmogelijk zijn bepaalde items of diensten met toegevoegde waarde die aan het nummer 

gekoppeld zijn, over te dragen, wat de Klant aanvaardt. 

3.1.2.3.2. Technologiemigratie  

Wanneer de Dienst geactiveerd is, en de Klant van spraaktoegangstechnologie verandert (wat typisch het geval is bij 

een migratie van geschakelde technologie naar VoIP), kan hij vragen dat zijn bestaande nummers of nummerreeksen 

worden overgedragen naar de andere spraaktoegangstechnologie. 

Standaard wordt een dergelijke nummeroverdracht uitgevoerd van maandag tot vrijdag, tussen 8 u en 16.30 u en met 

nauwelijks of geen impact op de Dienst. Om technische redenen kan het echter zijn dat bepaalde functies of diensten 

met toegevoegde waarde niet kunnen worden overgedragen. 

 

3.1.2.3.3. Port-out  

De Klant die een nummeroverdracht naar een andere operator wenst, moet zich tot deze laatste wenden. In naam van 

de Klant zal de nieuwe operator dan de nodige stappen ondernemen bij Proximus. In de volgende gevallen mag 

Proximus een dergelijke nummeroverdracht weigeren: 

 indien de Klant vraagt om zijn nummer naar een zone met een ander kengetal over te dragen; 

 indien de operator naar wie de Klant zijn nummer wil overdragen de wettelijke procedure voor 

nummeroverdracht niet naleeft. 
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Nummeroverdracht naar een alternatieve operator leidt automatisch tot de beëindiging van de Overeenkomst voor 

de betrokken nummers en de beëindiging van alle bijkomende of optionele diensten die aan deze nummers gekoppeld 

zijn. Indien de Klant slechts een deel van zijn nummers wil overdragen, zullen de kosten voor de herconfiguratie door 

hem moeten worden gedragen. 

Nummerreeksen worden per reeks overgedragen. Individuele nummers, inclusief retentienummers(2), worden 

afzonderlijk overgedragen. 

3.1.3. Emergency Virtual Number 

Optioneel kan de Klant per Eindgebruiker één Emergency Virtual Number aanvragen. 

Proximus raadt de Klant sterk aan deze optie te bestellen als zijn Eindgebruikers vaste nummers als 

nomadisch nummer kunnen gebruiken. 

3.1.4. Enterprise Call Reserved Number 

Het Reserved Number kan niet worden gebruikt om te bellen of gebeld te worden. Een dergelijk Eindgebruikersprofiel 

is typisch bedoeld om de Klant de mogelijkheid te geven het vaste nummer aan een nieuwe medewerker toe te kennen 

en het profiel gemakkelijk te upgraden om een vast of mobiel profiel te activeren. Deze nummers worden niet in 

aanmerking genomen om de capaciteit van de vastespraaktoegang te bepalen. 

Enterprise Call Reserved Numbers zijn enkel mogelijk met nummerreeksen of retentienummers. Proximus zal al het 

mogelijke doen om de Enterprise Call Reserved Numbers te associëren in een inbelplan zodat de Klant over een 

homogeen nummeringsplan beschikt. 

 

 

3.1.5. Overzicht van de verschillende vaste configuraties   

De Klant selecteert in de Bestelbon de onderliggende technologie (analoog of VoIP) van het vaste luik van 

de Dienst. 

In geval van analoge technologie bestaat de onderliggende infrastructuur van het vaste deel van de Dienst 

uit het Proximus-spraaknetwerk en de fysieke toegangslijn. 

In geval van VoIP-technologie kan de onderliggende infrastructuur van het vaste deel van de Dienst 

bestaan uit het Proximus-spraaknetwerk, de fysieke toegangslijn, een data-CPE en indien nodig een 

spraak-CPE. Deze verschillende componenten van de infrastructuur worden beschreven in dit onderdeel. 

Ze kunnen opgenomen zijn in de reikwijdte van deze Overeenkomst of het voorwerp uitmaken van een 

afzonderlijke overeenkomst, afhankelijk van de toepasselijke configuratie zoals beschreven in de tabel 

Vaste configuratie van het onderdeel De Dienst in een notendop.  Hoe dan ook is de opstartvergoeding van 

de fysieke toegangslijn nooit inbegrepen bij de terugkerende vergoeding voor de Dienst. 

 

 

2 Individueel nummer gekoppeld aan een DDI (Direct Dial-In: blokkering van 10, 100,... opeenvolgende nummers) 
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3.1.6. Proximus-spraaknetwerk  

 

Het Proximus-spraaknetwerk transporteert telefonieverkeer tussen de Eindgebruikers en hun 

correspondenten. Het steunt op openbare technologienormen om interoperabiliteit met andere 

telefonienetwerken te garanderen. Specifiek voor spraakcodering geven we hierna een overzicht van de 

ondersteunde spraakcodecs voor VoIP-implementaties, met de overeenstemmende bandbreedtevereisten.  

BB/SK3 

  

ADSL VDSL2 Gebruik  

G729 45 Kbps 30 Kbps Spraak 

G711 

T.38 

110 Kbps 

45 Kbps 

90 Kbps 

45 Kbps 

Spraak/Fax/Data 

Fax 

 

Bij een analoge PSTN-implementatie wordt enkel G711 ondersteund. Bij VoIP zijn andere codecs toegestaan voor 

openbare on-net punt-tot-puntcommunicatie waarbij de beide uiteinden moeten geconnecteerd zijn op de Proximus 

VoIP-dienst (bv. High Definition Voice G.722). Proximus biedt echter geen enkele garantie op andere codecs dan de 

bovenvermelde in termen van compatibiliteit, kwaliteit of gereserveerde bandbreedte. 

 

 

3.1.7. Fysieke toegangslijn  

 

3.1.7.1. Analoge technologie   

Bij analoge technologie wordt de Dienst geleverd via een fysieke toegangslijn. Deze lijn verbindt het systeem van de 

Klant (telefoon/fax/PBX) met het spraaknetwerk van Proximus. 

Als bij de Klant geen fysieke toegangslijn aanwezig is en Proximus voor analoge technologie kiest, zal Proximus de 

Klant de fysieke toegangslijn leveren in het kader van deze Overeenkomst. De opstartkosten zijn echter niet inbegrepen 

bij de terugkerende vergoeding voor de Dienst. 

3.1.7.2. VoIP-technologie    

Bij Voice over IP-technologie worden de data getransporteerd door de dataverbinding. De fysieke toegangslijn is het 

fysieke medium waarop de dataverbinding wordt geïmplementeerd, en maakt er deel van uit. De dataverbinding kan 
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geleverd worden via diverse fysieke toegangstechnologieën (bv. DSL, GPON, Ethernet) en over verschillende types 

van fysieke toegangslijnen (bv. koperlijnen, glasvezellijnen) voorzover het gaat om een Proximus-dataverbinding die 

compatibel is met de Dienst. De verbinding connecteert de telefooninfrastructuur van de Klant (telefoon-

/faxtoestellen voor configuraties met één Eindgebruiker, of PBX voor configuraties met meerdere Eindgebruikers) met 

het databackbonenetwerk van Proximus. Ze komt uit op de data-CPE zonder inbegrip van de lokale connectiviteit (bv. 

LAN- of kabeluitrustingen) tussen de uitrustingen van de telefonie-infrastructuur (ook in geval van een cloud-PBX). 

Afhankelijk van de configuratie wordt de fysieke toegangslijn al dan niet in het kader van deze Overeenkomst geleverd. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee configuratietypes (zie ook de tabel onder 'De Dienst in een notendop'  

 Standaardconfiguratie 

Voor dit type configuratie is de Proximus-dataconnectiviteit in afwijking van de Algemene Voorwaarden voor de 

VoIP-dienst inbegrepen bij de Dienst. De Proximus-dataconnectiviteit mag uitsluitend worden gebruikt voor het 

spraakverkeer van de Klant dat in het kader van deze Overeenkomst wordt gegenereerd, en niet voor het gewone 

dataverkeer van de Klant. 

Dit type configuratie is beschikbaar voor sites van Klanten met een monositeconfiguratie, of wanneer geen PBX 

aanwezig is. 

 Convergente spraak en data-configuratie  

Voor Convergente spraak en data-configuraties is de Proximus-dataconnectiviteit niet inbegrepen bij de Dienst. 

Het is een vereiste die onder een afzonderlijke overeenkomst valt.  De Proximus-dataconnectiviteit moet worden 

gebruikt voor het spraakverkeer van de Klant en voor zijn gewone dataverkeer. 

Dit type configuratie is beschikbaar voor de sites van de Klanten met de volgende configuraties: monosite, 

multisite, of wanneer er geen  PBX is.  

 

De Proximus-dataverbinding is naargelang de situatie van de Klant gebaseerd op xDSL of shared of dedicated 

glasvezeltechnologieën. Proximus is als enige bevoegd voor de technische middelen die nodig zijn om toegang te 

verlenen tot de Dienst en beslist daarom naar eigen goeddunken welk Proximus-dataverbindingstype geschikt is voor 

de Klant. Bijgevolg mag Proximus bijvoorbeeld eisen dat de Klant op zijn eigen kosten zijn bestaande Proximus-

dataverbinding aanpast om de Dienst te ondersteunen of mag het om technische redenen weigeren een bepaalde 

formule te leveren aan de Klant (in een dergelijk geval zal Proximus aan de Klant voorstellen om een andere formule 

te kiezen). Proximus heeft dezelfde bevoegdheid indien de situatie van de Klant wijzigt gedurende de Overeenkomst. 

Proximus kan niet garanderen dat de Klant de bestelde formule behoudt indien hij verhuist naar een zone die door een 

andere technologie wordt gedekt. De opstartkosten voor deze fysieke toegangslijn zijn nooit inbegrepen bij de 

vergoeding voor de Dienst. 

 

3.1.7.3. CPE  

 

De CPE wordt gebruikt als interface tussen de Klant en de Dienst. Er is geen CPE voor analoge configuratie. Het 

volgende onderdeel geldt uitsluitend voor VoIP-configuraties. 

De Dienst kan enkel worden geleverd als de verschillende CPE’s op het stroomnet zijn aangesloten. De Klant is 

verantwoordelijk voor de voorziening van stroom tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. 
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Indien de Klant de zekerheid wil dat de Dienst operationeel blijft tijdens een stroomonderbreking, dan moet de Klant 

zorgen voor de beveiliging van de elektrische stroomvoorziening van de CPE (batterij- of UPS-back-up of UPS 

bijvoorbeeld). Er kan een UPS-back-up worden besteld bij Proximus. Dit is echter geen component van de Dienst. 

3.1.7.3.1. Data-CPE - (modem/router)  

Proximus levert de Klant een data-CPE als de fysieke datatoegangslijn van Proximus inbegrepen is bij de 

Dienst. 

Voor de Standaard-configuratie levert Proximus de data-CPE (b-box of router genoemd) aan de Klant. 

Proximus installeert en configureert het toestel, dat door Proximus in het kader van de Dienst wordt 

verhuurd. De CPE vormt het demarcatiepunt van de Dienst, wat betekent dat Proximus verantwoordelijk 

is voor de levering van de Dienst tot en met dit fysieke punt. 

Bij Convergente spraak en data-configuraties is de fysieke toegangslijn niet inbegrepen bij de Dienst. 

Bijgevolg is de data-CPE niet bij de Dienst inbegrepen. Ze maakt deel uit van de overeenkomst voor de 

dataverbinding. 

3.1.7.3.2. Spraak-CPE  

Voor een configuratie voor één Eindgebruiker is geen spraak-CPE nodig. 

Voor configuraties voor meerdere Eindgebruikers verzekert Proximus standaard de Dienst tot aan de 

Proximus IP-PBX (demarcatiepunt) op voorwaarde dat de Klant gebruikmaakt van een door Proximus 

beheerde en gecertificeerde IP-PBX voor de interoperabiliteit met de Dienst. De verkoop of huur, de 

installatie, configuratie en het onderhoud van deze gecertificeerde IP-PBX valt buiten het kader van deze 

Dienst. 

Als de Klant voor een Monosite-configuratie geen door Proximus gecertificeerde en beheerde IP-PBX 

gebruikt, dan geldt als voorvereiste dat de PBX ofwel (1) een IP-PBX is die compatibel is met de Proximus-

netwerkspecificaties voor de Dienst, ofwel (2) een ISDN-PBX is die compatibel is met de ISDN-2-

specificaties. In beide gevallen levert Proximus de Klant tegen extra kosten de spraak-CPE (Bizz IP Box 

genoemd), die door Proximus wordt verhuurd en geïnstalleerd, geconfigureerd en beheerd. Deze Bizz IP 

Box vormt dan het demarcatiepunt van de Dienst (inbegrepen). 

Als de Klant in geval van een Multisite-configuratie geen door Proximus gecertificeerde  of beheerde IP-

PBX gebruikt, moet de Klant (1) een SBC (de spraak-CPE) gebruiken die door Proximus geleverd en 

beheerd wordt, en (2) moet de niet-gecertificeerde IP-PBX compatibel zijn met deze SBC. Een dergelijke 

SBC vormt dan het voorwerp van een afzonderlijke overeenkomst. 

De Klant begrijpt en aanvaardt echter dat het gebruik van een niet-erkende IP-PBX met een door Proximus 

erkende, geleverde en beheerde spraak-CPE geen garantie biedt voor de goede werking van de Dienst en 

dat Proximus zijn aansprakelijkheid afwijst bij slechte werking van de Dienst en/of de IP-PBX die te wijten 

is aan deze spraak-CPE. 

 

 Mobiele deel van de Dienst 
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3.2.1. Mobiele toegang  

Per besteld Eindgebruikersprofiel voor Enterprise Call Fix Mob XL ontvangt de Klant één simkaart die de 

Eindgebruiker toegang biedt tot het mobiele netwerk van Proximus en de andere vaste en mobiele 

netwerken die ermee verbonden zijn. 

Aan elke simkaart is een PIN-code (personal identification number) en een PUK-code (personal unblocking 

key) gekoppeld. Deze codes worden door Proximus samen met de kaart toegewezen en bekendgemaakt 

aan de Klant. De gebruiksinstructies zijn afhankelijk van de technologische ontwikkelingen en worden 

uiteengezet in de gebruikershandleiding van het mobiele communicatietoestel. 

De configuratie van de simkaart kan eender wanneer door Proximus worden veranderd zonder dat dit kan 

worden beschouwd als een wijziging van de Overeenkomst. 

 

 

3.2.2. Mobiel nummer  

Voor elke bestelde Enterprise Call Fix Mob XL wordt één mobiel nummer toegewezen per Actieve kaart 

voor de Eindgebruiker van de Klant. 

 

3.2.2.1. Nummertoewijzing  

De procedure voor het toekennen van de nummers is geautomatiseerd. De Klant mag - als dat technisch 

mogelijk is - ook zelf een nummer kiezen indien dit op het ogenblik van zijn aanvraag nog beschikbaar is. 

 

3.2.2.2. Wijziging van nummers 

De Klant behoudt zijn nummer voor de volledige duur van de Overeenkomst, tenzij (1) hij uitdrukkelijk een 

nummerwijziging aanvraagt en dit technische mogelijk is of (2) Proximus genoodzaakt is het nummer te 

veranderen om redenen die verband houden met de Dienst. In het eerste geval zal de wijziging worden 

aangerekend aan de Klant. In het tweede geval zal de Klant minstens twee (2) maanden op voorhand 

verwittigd worden. 

 

3.2.2.3. Nummeroverdraagbaarheid  

De Klant kan vragen dat zijn nummer wordt overgedragen naar een andere operator. Een Klant die zijn 

nummer naar een andere operator wil laten overdragen moet daartoe deze andere operator contacteren. 

De nieuwe operator zal dan in naam van de Klant het nodige doen bij Proximus om het nummer te laten 

overdragen en de contractuele band tussen de Klant en Proximus te beëindigen. 

Enkel nummers die niet gedeactiveerd werden kunnen worden overgedragen. 
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Proximus weigert echter een nummeroverdracht: 

• als de operator naar wie de Klant zijn nummer wil overdragen de wettelijke procedure voor 

nummeroverdracht niet naleeft; 

• in geval van vermeende of bewezen fraude door de Klant of een derde. 

De overdracht van een nummer naar een andere operator leidt automatisch tot de beëindiging van deze 

Overeenkomst door de Klant voor deze mobiele nummers. 

De diensten die de Klant bij Proximus genoot worden niet overgedragen. Proximus kan ook niet garanderen 

dat een Klant die zijn nummers naar Proximus overdraagt, dezelfde diensten zal kunnen genieten als bij 

zijn vorige operator. Tijdens de overdracht zal de Klant tijdelijk onbereikbaar zijn. 

Proximus zal alle redelijke stappen ondernemen voor een succesvolle nummeroverdracht. Het is mogelijk 

dat om technische redenen of als gevolg van de interventie van derden tijdens de overdracht de 

nummeroverdrachtfunctie niet beschikbaar is of dat er fouten optreden tijdens de nummeroverdracht. 

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een onjuiste overdracht van 

een of meer nummers, uit de onbeschikbaarheid van de nummeroverdrachtfunctie of uit fouten die 

gebeurd zijn tijdens de nummeroverdracht. 

 

 

 

 Verkeer  

 

3.3.1. Verkeer inbegrepen bij de terugkerende vergoeding  

 

De profielen Enterprise Call Fix M, Enterprise Call Fix Mob XL bevatten een bundel minuten voor vast verkeer afkomstig 

van het vaste nummer van het profiel, en voor het mobiele verkeer afkomstig van het mobiele nummer van de 

profielen Enterprise Call FixMob L of XL een bundel van minuten/MB/sms'en. 

 Het volume minuten/data/sms'en begrepen in de terugkerende vergoeding per Enterprise Call-profiel staat in de 

tabel in het deel 'De Dienst in een notendop', waarbij  

- 'Naar nationale vaste lijnen' betekent naar telefoonlijnen met een Belgisch nummeringsplan 

- 'Naar nationale mobiele toestellen' betekent naar mobiele telefoons met een Belgisch mobiel nummer 

(Proximus of andere operator)  

- 'Naar collega's' (= CUG) betekent nationale oproepen en nationale sms'en afkomstig van Eindgebruikers van 

de Klant met als profiel Fix MoEnterprise Fix Mob Call XL naar collega's met vaste of mobiele telefonnummers 

binnen de scope van deze Overeenkomst. De telefoonnummers van Verbonden vennootschappen, zoals 

gedefinieerd in deze Overeenkomst en vermeld op de Bestelbon, zullen worden beschouwd als 

telefoonnummers van de Klant. 
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- 'Sms naar nationale mobiele toestellen' betekent naar mobiele telefoons met een Belgisch mobiel nummer 

(Proximus of andere operator)  

- 'Oproepen naar Europa' betekent de landen als onderdeel van de bestemming bepaald in het document 

geleverd met de details van het aanbod. 
- Wanneer de profielen een 'onbeperkt volume' van minuten/data/sms'en bevatten, wordt een normaal 

gebruik van de Dienst verondersteld in het kader van een onbeperkt aanbod. Proximus behoudt zich het recht 

voor de levering van de Dienst te beperken of de Overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen wanneer 

het gebruik van de Dienst per maand regelmatig tien (of meer) keer hoger ligt dan het gemiddelde gebruik 

van alle Actieve kaarten van het onbeperkte aanbod of wanneer de Dienst abnormaal gebruikt wordt, bv. bij 

gebruik van het toestel als babyfoon, het gebruik van de Dienst voor callcenter- of simboxdoeleinden of de 

terbeschikkingstelling van de Dienst aan derden. 

 

De volumes aan data/sms/minuten in de tabel 'De Dienst in een notendop' zijn volumes per maand. Als de 

bundel op het einde van de maand niet opgebruikt is, wordt het resterende volume niet overdragen naar een 

volgende maand. 

 

3.3.2. Verkeer niet inbegrepen bij de terugkerende vergoeding  

Wanneer het type verkeer afkomstig van vaste of mobiele nummers van de verschillende Enterprise Call-

profielen niet inbegrepen is bij de terugkerende vergoeding of wanneer het verkeersvolume inbegrepen bij 

het profiel opgebruikt is, zal elk (bijkomend) verkeer worden aangerekend overeenkomstig de tarievenlijst 

in Bijlage 1 van deze Dienstbeschrijving.   

 Diensten met toegevoegde waarde 

Afhankelijk van de gekozen Dienstformule kan de Klant een aantal Diensten met toegevoegde waarde bestellen om 

zijn inkomende en uitgaande oproepen te beheren. 

De volgende Diensten met toegevoegde waarde zijn beschikbaar als opties bij de Dienst: 

- Permanente beperking van de lijnidentificatie (CLIR-P/COLR-P) 

- Weergave naam oproeper (CNIP)  

- Permanente uitgaande oproepbeperking voor alle uitgaande oproepen (OCB-P DCZ) 

- Permanente uitgaande oproepbeperking voor interzonale oproepen (OCB-P DCI)  

- Permanente uitgaande oproepbeperking voor internationale oproepen (OCB-P DCX) 

- Permanente uitgaande oproepbeperking voor Infokiosk-oproepen (OCB-P 0906/0907)  

- Permanente uitgaande oproepbeperking voor betalende oproepen (OCB-P 090X)   

- Permanente beperking inkomende oproepen (ICB-P)  

- Weigering anonieme oproepen (ACR) 

- Call Forwarding Group not reachable (DRS)   

De Klant kan op aanvraag een gedetailleerde beschrijving krijgen van de functies en het gebruik van de verschillende 

diensten. 
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De correcte werking van die Diensten met toegevoegde waarde is afhankelijk van de ondersteuning van die specifieke 

functie door de PBX van de Klant. Proximus wijst alle aansprakelijkheid af bij slechte werking of onbeschikbaarheid van 

de Diensten met toegevoegde waarde veroorzaakt door de PBX van de Klant. 
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 Implementatiediensten 

 Bestelling  

De Klant bestelt de Dienst door de desbetreffende Bestelbon behoorlijk ingevuld en ondertekend aan Proximus te 

bezorgen.  Op deze Bestelbon specificeert de Klant onder meer het volgende: 

 De gekozen Enterprise Call-dienstformules 

 het aantal Eindgebruikersprofielen 

 de onderliggende configuratie van het vaste deel van de Dienst 

 De gekozen Diensten met toegevoegde waarde 

 De implementatie, activering en aanvaarding  

Bij ontvangst van de behoorlijk ingevulde en ondertekende Bestelbon (Bijlagen inbegrepen) start Proximus de 

implementatieprocedure. 

Alleen Proximus of zijn onderaannemers mogen instaan voor de implementatie. Alle implementatieactiviteiten worden 

tijdens de Kantooruren verricht. De Klant kan desgewenst een offerte voor implementatieactiviteiten buiten de 

Kantooruren vragen. 

Proximus oefent de volgende activiteiten uit tijdens de implementatie van de Dienst:  

 Versturen van een welkomste-mail naar de Klant met een bevestiging van de bestelling en alle nodige 

informatie betreffende de installatie en activering van de Dienst  

 Installatie van de fysieke toegangslijn (indien nodig)  

 installatie van de data-CPE (indien nodig) 

 installatie van de spraak-CPE (indien nodig) 

 Configuratie 

 Toewijzing van de vaste en mobiele telefoonnummers en/of port-in van de telefoonnummers 

 Activering (vaste deel van de Dienst en mobiele deel indien van toepassing) 

Zodra de Dienst geactiveerd is wordt hij ter beschikking gesteld van de Klant. De activatie is per Eindgebruiker. 

Tegen het einde van de implementatiefase zal Proximus functionele en performantietests uitvoeren. Indien nodig zal 

Proximus de installatie bijwerken op basis van de testresultaten en een nieuwe reeks tests uitvoeren. 

Na het voltooien van de installatie en configuratie zorgt Proximus voor de verwijdering van alle verpakkings- en 

afvalresten en wordt de Klant verzocht de configuratie en installatie te aanvaarden. De aanvaarding 

verloopt conform de Algemene voorwaarden voor professionele klanten. Voor elke Eindgebruiker is er een 

aanvaardingsprocedure. 

 

Om alle misverstanden te vermijden, wijst Proximus de Klant erop dat de volgende activiteiten niet zijn inbegrepen bij 

de implementatie van de Dienst door Proximus, behalve indien specifiek overeengekomen en beschreven op de 

Bestelbon: 
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 Installatie en activering van de fysieke toegangslijn in geval van Convergente spraak en data-configuratie (op 

Mono- of Multi-sites). 

 Installatie, configuratie, activering van de PBX van de Klant 

 Binnenbekabeling 

 

Timing van de implementatie   

Vanaf de bevestiging van de bestelling van de Klant door Proximus en op voorwaarde dat een actieve fysieke 

toegangslijn van Proximus die compatibel is met de bestelde Dienst beschikbaar is, en indien alle vereisten ingevuld 

zijn, zal Proximus al het nodige doen om te zorgen dat de Dienst binnen 15 Werkdagen wordt geactiveerd. 

Bij analoge en Standard-configuraties en indien er geen dataverbinding of actieve fysieke datatoegangslijn van 

Proximus die compatibel is met de gekozen formule beschikbaar is in de gebouwen van de Klant, is het niet altijd 

mogelijk de bovenvermelde timing toe te passen. In dat geval gelden de volgende regels: 

 Indien de site van de Klant over de nodige bekabeling en uitrusting beschikt en indien de vereiste infrastructuur 

in het openbare domein aanwezig is, geldt de bovenvermelde activeringstiming. 

 Is de infrastructuur niet aanwezig op de site van de Klant, dan is het mogelijk dat er bijkomende werken 

moeten gebeuren, dat de bovenvermelde activeringstiming uitloopt en dat er extra kosten zullen worden 

aangerekend aan de Klant. 

Proximus maakt een afspraak met de Klant om een Site Survey uit te voeren.  Een dergelijk onderzoek 

resulteert in een (i) Request for design (RFD) waarin de voorwaarden worden gespecificeerd volgens welke 

de dataverbinding door Proximus kan worden geleverd en (ii) een lijst van activiteiten die ofwel door de Klant, 

ofwel door Proximus dienen te worden uitgevoerd. Indien de Klant de werken in zijn gebouwen dient uit te 

voeren, dient hij Proximus de vermoedelijke datum mee te delen waarop de werken gebeuren en Proximus in 

te lichten wanneer de werken volledig beëindigd zijn. Indien de Klant wenst dat Proximus de werken in zijn 

gebouwen uitvoert, dient Proximus hem eerst een Offerte voor te leggen voor die specifieke werken om de 

desbetreffende kosten goed te keuren en – na een formele bestelling van de extra diensten door de Klant – 

de timing. 

 Is de infrastructuur op het openbare domein niet aanwezig, dan is het mogelijk dat er bijkomende werken 

moeten gebeuren, dat de bovenvermelde activeringstiming uitloopt en dat er extra kosten zullen worden 

aangerekend aan de Klant: meestal is er voor die werken een toelating van de overheid nodig, hetgeen een 

aanzienlijke vertraging in de installatie van de Dienst tot gevolg kan hebben. Onverwachte omstandigheden 

kunnen ook een vertraging in de installatie van de Dienst veroorzaken. In dat geval dient Proximus de Klant in 

te lichten over de oorzaak en de duur van de vertraging. Er wordt een specifieke Offerte betreffende de kosten 

van de installatiewerken afgeleverd aan de Klant. Als de overheid weigert deze werken uit te voeren brengt 

Proximus de Klant hiervan op de hoogte en hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen 

zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

 

 

 

In elk geval dient Proximus alle redelijke inspanningen te leveren om de Dienst te activeren binnen de gestelde timing 

in de bevestigingsbrief of RFD die naar de Klant werd gestuurd. Bij vertraging licht Proximus de Klant in over de stand 

van zaken van zijn Bestelling, de vertraging en de reden daarvoor. Proximus deelt de Klant ook een nieuwe geplande 

installatiedatum mee. Proximus is geen schadevergoeding verschuldigd. 
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 Operationele diensten 

Voor elk van de hieronder beschreven Dienstcomponenten levert Proximus alle redelijke inspanningen om de Dienst 

gedurende de Overeenkomst operationeel en conform de overeengekomen Dienstverleningsniveaus ter beschikking 

te stellen. Conform de Algemene voorwaarden moeten alle verplichtingen van Proximus worden gekwalificeerd als 

een middelenverplichting, behalve als ze worden onderworpen aan Dienstkredieten in geval van inbreuk op de Service 

Level Agreement. 

De Dienstcomponenten in dit hoofdstuk zijn alleen actief nadat Proximus de Dienst geactiveerd heeft. 

 Reactieve ondersteuning 

De familie Dienstcomponenten m.b.t. reactieve ondersteuning bevat componenten om de normale operaties te 

herstellen in geval van incidenten met zo weinig mogelijk impact op de activiteiten van de Klant of de Eindgebruiker. 

Een Incident wordt gedefinieerd als een onvoorziene onderbreking van een Dienst of een vermindering van de 

Dienstkwaliteit. Een gebrek van een configuratie-item dat de Dienst nog niet heeft geïmpacteerd, wordt eveneens als 

Incident beschouwd. 

Bovendien is een Service Desk beschikbaar voor de Klant om met Proximus te interageren over de verschillende 

aspecten van de Dienst. 

De aanvaardingsprocedure zoals beschreven in de Algemene voorwaarden voor de configuratie en installatie is ook 

van toepassing op de maatregelen die Proximus heeft genomen in het kader van de Dienstcomponenten m.b.t. 

reactieve ondersteuning. 

5.1.1. Service Desk  

De componenten van de Proximus Service Desk-dienst behelzen de levering van een Single Point of Contact (SPOC) 

tussen Proximus en de Klant voor het ondersteunen van de diensten tijdens de operationele fase van de Dienst. 

De Klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat oproepen van of naar de servicedesk van Proximus kunnen 

worden opgenomen om als bewijs te dienen bij de betwisting van een commerciële transactie. De Klant aanvaardt dat 

en geeft hiervoor zijn toestemming. Oproepen naar of van de Klantendienst mogen eveneens worden beluisterd of 

opgenomen met het oog op kwaliteitscontrole. 

5.1.1.1. Toegang tot de Service Desk 

De Service Desk fungeert als Single Point of Contact (SPOC) voor de Klant bij een Service Event, d.w.z. een aanvraag, 

waarschuwing of melding die verband houdt met de Dienst. Een Service Event wordt door de Klant of door Proximus 

gemeld of kan worden gegenereerd door een systeem dat de Dienst bewaakt of beheert, en vereist dat iemand actie 

onderneemt. Een Service Event wordt door Proximus als Incident, Change Request, Request for Information of Service 

Request gelogd. Ook kan de Service Desk voor support op aanvraag gecontacteerd worden. 
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De Service Desk is enkel voor gemachtigde vertegenwoordigers van de Klant bereikbaar (24X7) via: 

 Telefoon  

o Service Desk: 0800 14 888  

o Enterprise Service Team 

 0800 22 200 NL 

 0800 33 200 FR 

 0800 44 200 (D) 

 0800 55 200 (ENG)  

 +32 800 55 200 (vanuit andere landen) 

 E-mail: ict-servicedesk@proximus.com   

 Web:  

o admit.proximus.be (MyProximus) 

o www.proximus.be/MyContacts  

Wanneer de Klant via telefoon, e-mail of internet een Service Event meldt, zal de Service Desk de identiteit van de 

melder checken aan de hand van een vooraf opgestelde lijst van gemachtigde vertegenwoordigers van de Klant en 

informatie over het Service Event verzamelen. Aan de Klant kunnen de volgende gegevens worden gevraagd (niet-

exhaustieve lijst): 

het identificatienummer van het contract van de Klant; 

de aard van de Request; 

het adres van de site waar het betrokken Product zich bevindt; 

de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de (technische) contactpersoon bij de Klant. 

De Service Desk registreert het Service Event. Na de registratie krijgt de Klant een ticketnummer. Dit nummer geldt als 

unieke identificatie en moet worden gebruikt bij alle verdere communicatie in dat verband tussen Proximus en de Klant. 

Tijdens de levenscyclus van het ticket zullen de status en de interactie met de Klant kunnen worden opgevolgd via het 

beveiligde portaal dat ter beschikking van de Klant wordt gesteld gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst. 

De Service Desk bestaat uit verschillende functionele eenheden: 

 de eerste lijn: treedt op als eerste contactpunt voor de Klant en behandelt diverse Service Events. Is 

verantwoordelijk voor het correct invoeren van het Service Event, lost het indien mogelijk op of stuurt het 

door naar het juiste team van de tweede lijn; 

 de tweede lijn: is technisch beter onderlegd en is verantwoordelijk voor het behandelen van de toegekende 

Service Events tot ze zijn opgelost.  In deze context zullen de teams van de tweedelijnssupport de Service 

Events verder escaleren naar interne expertteams of externe partijen om de supportdiensten te leveren die 

onder het contract vallen. 

 

De behandeling van elk type Service Event wordt hieronder gespecificeerd. 

Incident 

Indien de Klant een Incident vaststelt, registreert hij dit Incident via de Service Desk. Bij een volledige onderbreking van 

de Dienst moet de Klant altijd het ticket loggen door te bellen naar de Service Desk. De Service Desk zal het Incident 

aanvaarden en classificeren, een Incident Ticket creëren en het doorsturen naar het juiste supportteam. Proximus zal 

alle redelijke inspanningen leveren om binnen vijftien minuten een Incident Ticket te creëren en het aan de Klant te 

bezorgen. 
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De Service Desk kent zelf aan elk Trouble Ticket een prioriteitsgraad toe op basis van de impact die het Incident heeft 

op de activiteiten (zie onder), en stuurt het door naar het team met de passende vaardigheden voor behandeling binnen 

de eventueel toepasselijke SLA. 

Prioriteitsgraden 

P1  Volledige Dienstonderbreking: de Klant kan geen enkele uitgaande oproep uitvoeren of 

inkomende oproep ontvangen op het klassieke openbare telefoonnet en ook geen inkomende 

oproepen ontvangen op de nummers die werden toegekend aan de Dienst (*). 

P2  De Dienst is aangetast, maar niet onderbroken (bv. korte onderbrekingen, lagere performantie 
van de oproepen, problemen met bepaalde inkomende of uitgaande oproepen, enz.). 

P3  De Dienst is niet rechtstreeks aangetast (bv. aanvraag van informatie, aanvraag van 
herconfiguratie, enz.). 

 

Wijzigingsaanvraag 

Een Change Request of wijzigingsaanvraag is een aanvraag van de Klant om de configuratie van een configuratie-

element te veranderen.  Zie de gedetailleerde beschrijvingen onder Configuratieafhandeling. Er wordt een ticket 

gecreëerd en voor verdere afhandeling naar de geschikte supportteams gestuurd. Wanneer aanvragen 

geïmplementeerd worden op een Convergente spraak en data-configuratie volgen ze de procedure van de 

onderliggende connectiviteitsdienst. Alle informatie over deze procedure kan de Klant vinden in zijn 

dataconnectiviteitscontract. 

Aanvraag voor informatie 

De Klant kan bijkomende informatie vragen of opheldering omtrent een bepaalde Dienst of specifieke deliverables van 

een of meer Diensten (bv. een verzoek om een specifiek rapport te bezorgen, een aanvraag om hem bepaalde 

logresultaten toe te sturen, enz.). De Klant dient daarvoor een Request for Information (= aanvraag voor informatie) 

in te dienen. De Klant wordt verzocht om zijn Request for Information via de selfserviceportal te bezorgen indien voor 

de betrokken aanvraag authenticatie van de aanvrager vereist is. 

Proximus behoudt zich het recht voor de Klant op basis van tijd en materiaal de kosten aan te rekenen die met het 

beantwoorden van de Request for Information gepaard gaan. 

Service Request 

Een Service Request of aanvraag voor Dienstverlening is een Service Event die geen incident, wijziging of aanvraag 

voor informatie is. Er wordt een ticket gecreëerd en voor verdere afhandeling naar de geschikte supportteams 

gestuurd. 

On-demand Support (of support op aanvraag) 

De Klant kan de Service Desk contacteren voor specifieke ondersteuning die niet onder de Overeenkomst valt (hierna 

'On-demand Support' genoemd). 

Om On-demand Support te bestellen, kan de Klant enkel bellen naar de Service Desk en de nodige informatie geven 

om een ticket te registreren. Zijn oproep wordt vervolgens naar het bevoegde supportteam doorgestuurd voor een 

eerste evaluatie. Proximus zal naar eigen oordeel de technische en commerciële haalbaarheid van de aanvraag van de 

Klant inschatten en hem zo snel mogelijk feedback geven. Proximus mag de aanvraag van de Klant weigeren indien 

bijvoorbeeld bepaalde technologieën niet door Proximus worden ondersteund of de implementatie meer dan twee 

Werkdagen duurt. Als Proximus aanvaardt de aangevraagde On-demand Support uit te voeren, ondertekent de Klant 
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het Service Request-formulier en stuurt hij het terug naar Proximus volgens de in het document vermelde 

modaliteiten. De On-demand Support wordt dan geactiveerd. 

Voor On-demand Support wordt een vaste 'opstartvergoeding' en een terugkerende vergoeding voor tijd en materiaal 

aangerekend. 

5.1.2. Incidentafhandeling 

De Dienstcomponenten van de Incidentafhandelingsdienst zijn erop gericht de gevolgen van elk Incident te verhelpen 

of tot het strikte minimum te beperken. 

De Incidenten worden volgens het in de Overeenkomst vastgelegde Dienstrooster afgehandeld.  Na elke interventie 

wordt de status van het Incident Ticket op de Selfserviceportal voor de Klant geüpdatet. 

Bij melding van een Incident doet Proximus redelijke inspanningen om de hieronder opgesomde activiteiten uit te 

voeren. 

5.1.2.1. Diagnose op afstand 

Proximus analyseert of het gemelde Incident op basis van alle beschikbare informatie gediagnosticeerd kan worden.  

Deze analyse gebeurt op afstand (telefonisch, via e-mail, monitoringtools). 

De Klant zal eventueel verzocht worden om de nodige inlichtingen te verstrekken en kan instructies krijgen om 

eenvoudige troubleshooting of correcties uit te voeren. 

5.1.2.2. Interventie op afstand 

Zodra een diagnose op afstand gesteld is en voor zover het Incident ook op afstand kan worden verholpen, zal 

Proximus een interventie op afstand ondernemen om het Incident op te lossen, ongeacht of het om de Hardware, het 

besturingssysteem of de Applicatiesoftware gaat. 

Om een Incident op afstand op te lossen, is het mogelijk dat de Klant gecontacteerd wordt om bepaalde eenvoudige 

herstellingsacties ter plaatse uit te voeren. Configuratieproblemen vallen buiten het toepassingsgebied van deze 

Dienstcomponent. 

5.1.2.3. Vervanging van onderdelen ter plaatse 

Onderdelen worden ter plaatse vervangen als Proximus besluit dat het Incident verband houdt met een 

defect onderdeel van de Producten.  

Met het nummer van het Trouble Ticket van de Service Desk als referentie voert Proximus een interventie ter plaatse 

uit, bestaande uit de vervanging van het defecte onderdeel en herinstallatie van de recentste versie van het 

Besturingssysteem (BS) voor dat onderdeel (voor onderdelen die een BS hebben). Er worden werkingstests uitgevoerd 

alvorens de interventie wordt afgesloten. Het defecte onderdeel wordt door Proximus teruggenomen. 

Het herstellen van de Applicatiesoftware valt niet onder deze Dienst.  De Klant kan tegen betaling een ad-

hocinterventie voor herstel van Applicatiesoftware aanvragen via ondersteuning op aanvraag. 
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De onderdelen blijven als definitieve oplossing deel uitmaken van de infrastructuur van de Klant (m.a.w. er wordt 

niet tot een bijkomende vervanging van het Product overgegaan), tenzij dit anders gestipuleerd werd. Indien er 

geen defect wordt vastgesteld, kunnen kosten worden aangerekend aan de Klant. 

 

5.1.2.4. Doorschakelen (Call Forward)  

Er zijn twee oproepdoorschakelingen beschikbaar: oproepdoorschakeling op verzoek en automatische 

oproepdoorschakeling. 

Oproepdoorschakeling op verzoek 

Op verzoek van de Klant zal Proximus de oproepen naar diens vaste nummer tijdelijk naar een ander telefoonnummer 

doorschakelen. In een dergelijk geval dient de Klant het toepasselijke tarief te betalen dat geldt voor de 

oproepdoorschakeling van het telefoonnummer van de Klant naar een tijdelijk nummer. Deze oproepdoorschakeling 

wordt automatisch gedeactiveerd zodra het Incident op de lijn van de Klant is opgelost. 

Automatische oproepdoorschakeling 

Indien de Klant heeft ingetekend op de functie 'Oproepdoorschakeling niet bereikbaar' zullen alle oproepen 

automatisch worden gerouteerd naar de voorafbepaalde klantbestemming zodra de verbinding tussen het VoIP-

platform en/of de gebouwen van de Klant is uitgevallen en zullen de oproepen na de herstelling van de verbinding 

automatisch naar de oorspronkelijke bestemming worden geherrouteerd. 

 

 Close Care  

De familie van Close Care-dienstcomponenten omvat Dienstcomponenten die bestaan uit acties die Proximus uitvoert 
aan de configuraties van de Oplossingselementen die Proximus in het kader van deze Overeenkomst verschaft. 
 

5.2.1. Toegangs- en configuratiebeheer 

Deze rubriek bepaalt de respectieve rechten van de Partijen voor het toegangs- en configuratiebeheer op de 
Oplossingselementen. 
 
 

5.2.1.1. Configuratiebeheer zonder toegangsrechten voor de Klant 

Alle Oplossingselementen binnen het toepassingsgebied van deze Dienstcomponent vallen tijdens de volledige duur 
van de Overeenkomst onder de uitsluitende controle van Proximus. Proximus is houder van alle administratorrechten 
op deze Oplossingselementen. Proximus is als enige gemachtigd zich toegang te verschaffen tot en de configuratie te 
wijzigen van de Oplossingselementen. De Klant heeft geen toegang tot of administratorrechten op het 
Oplossingselement.  Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de technische infrastructuur of de 
interfaces van deze Oplossingselementen. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen 
van wijzigingen die door de Klant of een derde werden aangebracht. 
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5.2.2. Behandeling van configuratiewijzigingen 

De behandeling van configuratiewijzigingen biedt de Klant de mogelijkheid om in de loop van de Overeenkomst 
wijzigingen aan de configuratie van de infrastructuur of de Dienst aan te vragen.  Alleen standaardwijzigingen zijn 
toegestaan. 
 
Configuratiewijzigingen kunnen zowel door de Klant als door Proximus worden voorgesteld. Indien de Klant een 
configuratiewijziging voorstelt, dient hij dit via de Selfserviceportal of de Service Desk te doen (Change Request). In het 
tweede geval zullen de Partijen de voorgestelde wijziging bespreken en zal Proximus de Change Request op de 
Selfserviceportal voorbereiden.  De Klant blijft de eindverantwoordelijke voor de goedkeuring van de voorgestelde 
Change Request, die daarna door Proximus zal worden voorbereid en uitgevoerd. Proximus zal de Change Request 
kunnen implementeren op voorwaarde dat het over de nodige beheersrechten beschikt. 
 
De aanvaarding van de uitvoering van de configuratiewijzigingen verloopt volgens de procedure die in de Algemene 
voorwaarden is vastgelegd. 

5.2.2.1. Standaardwijzigingen 

Een Standard Change Request is een wijzigingsaanvraag waarvan de impact op de activiteiten van de Klant vooraf bekend 
is.  Aangezien de workflow en de workload bekend zijn, dient Proximus geen specifieke analyse uit te voeren. De kosten 
voor de interventie liggen dan ook vast en zijn vooraf bekend, of kunnen gemakkelijk geraamd worden.  Deze 
standaardwijzigingen zijn in categorieën ondergebracht en bevinden zich in de catalogus met standaardwijzigingen. De 
Klant kan deze catalogus via de Selfserviceportal opvragen om zijn keuze te maken. 

Als de Klant een wijzigingsaanvraag indient, wordt deze door de Service Desk gecontroleerd en zal deze naar eigen 
goeddunken beslissen of de aanvraag al dan niet aanvaard wordt.  Zo niet, dan wordt een motivatie gegeven.  De Klant 
wordt altijd op de hoogte gesteld van het resultaat (aanvaarding of weigering) van de aangevraagde wijziging. 

 Een exhaustieve lijst met standaardwijzigingen en de overeenkomstige tarieven bevindt zich op de portal van de Klant. 
Proximus mag deze lijst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen zonder dat dit een wijziging van de 
Overeenkomst inhoudt. Het toepasselijke tarief is het tarief dat geldt op het moment van de indiening van de 
wijzigingsaanvraag door de Klant. 

De Klant kan vragen om een wijzigingsaanvraag 'dringend' te implementeren.  Het gaat om een optie die via de 
Selfserviceportal geselecteerd kan worden en die alleen voor standaardwijzigingsaanvragen is toegestaan. Als deze optie 
geselecteerd wordt, zal Proximus de interne evaluatie van de betrokken wijzigingsaanvraag tot het strikte minimum 
beperken om de wijziging zo snel mogelijk te kunnen implementeren, zonder rekening te houden met het Dienstrooster. 

Voor dringende Change Requests geldt de prijs op de tarievenlijst voor de Standaardchanges, vermeerderd met 50%. 
Het aantal dringende Change Requests mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal Change Requests dat gedurende de 
lopende kalendermaand wordt ingediend. Zodra deze drempel bereikt is, behoudt Proximus zich het recht voor de 
implementatie opnieuw volgens een overeengekomen Implementatierooster te plannen, dit om de stabiliteit en 
continuïteit van de aan de Klant geleverde diensten te vrijwaren.  
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 Service Level Agreements (SLA's) 

Alleen op het deel vaste telefonie van de Dienst zijn Service Levels van toepassing. Op het mobiele deel van de Dienst 

zijn geen Service Levels van toepassing. 

De toepasselijke Service Level (SL) hangt af van de onderliggende technische configuratie van de Dienst. Deze 

Service Levels betreffen:  

- de werking van het VoIP-platform  

- en de werking van de Proximus-dataverbinding in geval van Standard-wijzigingen of de werking van de 

fysieke toegangslijn van Proximus in geval van een analoge configuratie.   

De SLA's zijn niet van toepassing op problemen veroorzaakt door oproepen van slechte kwaliteit met interferentie, 

diafonie of problemen die extern zijn aan het VoIP-platform van Proximus. 

Deze SL's zijn van toepassing op de Dienst die beschreven staat in dit document, voor zover het de Proximus-

activiteiten betreft. Incidenten of vertragingen te wijten aan de Klant (bv. de Klant gaat niet akkoord met de timing die 

Proximus voorstelt voor de herstelling), een geval van overmacht of een derde partij, timing buiten het Dienstrooster, 

een probleem met de connectiviteit in geval van een Convergente spraak en data-configuratie, geplande werken zijn 

uitgesloten van de berekening (toepassing van het 'stop clock'-principe). SL's zijn enkel van toepassing op Incidenten 

waarvoor Proximus verantwoordelijk is. 

SL’s zijn van toepassing wanneer de Dienst aanvaard is en de eventuele referenties zijn ontvangen. 

Indien Proximus er niet in slaagt de SL-doelstellingen te halen die in de onderstaande tabel gedefinieerd worden, heeft 

de Klant recht op Dienstkredieten die Proximus hem toekent. De Klant dient deze Dienstkredieten uit eigen beweging 

aan te vragen, aangezien Proximus ze niet proactief toekent.  Deze aanvraag moet bij Proximus worden ingediend 

binnen drie maanden na het einde van de maand waarin de SLA niet werd nageleefd. In de onderstaande tabel worden 

de Dienstkredieten vermeld die de Klant in geval van niet-naleving kan eisen. De Dienstkredieten en het 

escalatieproces zijn het enige recht en het enige verhaal van de Klant indien Proximus niet voldoet aan deze SL. Toch 

zal de Klant niet in aanmerking komen om Dienstkredieten te krijgen als (1) de Klant nalaat om zijn 

Proximus-facturen i.v.m. deze Overeenkomst of een ander contract te betalen of (2) de Klant in 

overtreding is met de Overeenkomst gedurende de tijd van het Incident. Als de Overeenkomst verstrijkt of 

wordt beëindigd vóór het uitgeven van het Dienstkrediet, zal het Dienstkrediet nietig worden op de datum 

van verstrijking of beëindiging. 

De Klant aanvaardt dat de monitoringtools, data en bestanden van Proximus (en zijn leveranciers) als enige 

informatiebron dienen voor het meten van de naleving van het Service Level. 
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 Beschrijving van de Service Levels 

6.1.1. Convergente spraak en data-configuraties 

De Dienst biedt de Klant een SL voor de Herstellingstermijn. 

De parameters van de beschikbaarheid van de helpdesk, het venster voor de afhandeling van Incidenten, de 

Herstellingstijd en de toepasselijke oplossing die gelden voor de Dienst worden gedefinieerd in de Klantovereenkomst 

betreffende de aan de Dienst onderliggende dataconnectiviteit. 

Proximus kan in het kader van deze Overeenkomst in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de goede werking 

van de dataconnectiviteit die de Klant gebruikt voor de toegang tot de Dienst. Deze bepaling houdt ook in dat Proximus 

niet aansprakelijk kan worden gesteld ingeval de vaste telefoondienst niet werkt als gevolg van problemen in verband 

met de dataconnectiviteit. Daarom zal in geval van een Incident veroorzaakt door dataconnectiviteitsproblemen enkel 

het Dienstkrediet voor de dataconnectiviteit van toepassing zijn en zal in het kader van deze Overeenkomst geen enkel 

Dienstkrediet worden toegekend. 

6.1.2. Analoge of standaardconfiguratie 

Standaard wordt voor dit type configuratie geen SL aangeboden aan de Klant. 

Optioneel en uitsluitend voor P1-incidenten kan een SL voor de Dienstherstellingstermijn worden toegepast. Deze SL 

wordt ook de IP-telefoniegarantie genoemd. 

Service Level Definitie van het Service Level Remediëring Standaard 

Dienstrooster voor 

afhandeling van 

Incidenten 

Tijdsduur voor de behandeling van de 

incidenten 

N.v.t. Ma-vrij 8.00 u - 

18.00 u, uitgez. 

Belgische 

feestdagen 

Dienstherstellingstijd De tijd tussen de creatie en de oplossing van 

een Incident op de Dienst binnen het 

overeengekomen Dienstrooster, minus alle tijd 

als gevolg van een event waarop het stop-

clockprincipe van toepassing is. 

Escalatieprocedure (zie verder) 

Dienstkredieten worden berekend als 

percentage van een terugkerende 

vergoeding voor de Dienst en pro rata de 

periode waarin de Dienst daadwerkelijk 

onderbroken is. 

 

Zelfde dag voor P1-

incidenten  

Enkel beschikbaar 

voor 

glasvezeltechnologie 
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 Als het Incident voor 17 u wordt gemeld (voor 

13 u op zaterdag) wordt de Dienst op de 

Werkdag zelf hersteld. Als het Incident na 17 u 

aan Proximus wordt gemeld (of na 13 u op 

zaterdag), dan volgt de herstelling van de 

Dienst op de eerstvolgende Werkdag. 
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 Bijzondere voorwaarden 

 Algemene informatie 

7.1.1. De Specifieke voorwaarden vormen een aanvulling bij de Algemene voorwaarden voor 
professionele klanten en deze Contractuele dienstbeschrijving. Zij bevatten de rechten en 
verplichtingen van Proximus en de Klant met betrekking tot de levering van de Dienst die in dit 
document wordt beschreven. 
 

7.1.2. De algemene voorwaarden voor de Voice over IP-telefoniedienst zullen van toepassing zijn op 
het vaste deel van de Dienst (inclusief relevante facturen) en de Algemene voorwaarden voor 
mobiele communicatiediensten zullen van toepassing zijn op het mobiele deel van de Dienst 
(inclusief relevante facturen). Deze Algemene voorwaarden hebben voorrang op de 
Algemene voorwaarden voor professionele klanten volgens de hiërarchie bepaald in Artikel 
1.2 van de Algemene voorwaarden voor professionele klanten en hebben bijgevolg voorrang 
op de Algemene voorwaarden voor professionele klanten, het Glossarium en de Offerte voor 
de beperkte scope van de Dienst. 
 

7.1.3. De Verbonden vennootschappen van de Klant opgenomen in de lijst als bijlage bij de Bestelbon 
kunnen aanspraak maken op het voordeel van deze Overeenkomst. In dat geval kan de 
genoemde Verbonden vennootschap onder deze Overeenkomst gebruikmaken van de Dienst 
waarop de Klant heeft ingetekend en dezelfde voorwaarden genieten als de Klant, voorzover 
de Klant gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk blijft voor alle verbintenissen, garanties en 
verplichtingen die met de Dienst verband houden, inclusief de betalingsverplichtingen van de 
Verbonden vennootschap. In het kader van deze Overeenkomst zullen de rechten en 
verplichtingen van de Klant van toepassing zijn op de genoemde vennootschap. 
 
Het bewijs van de uitoefening van controle over de Verbonden vennootschappen - zoals het 
verslag van de laatste goedgekeurde jaarrekening, de verklaring van de commissaris-revisor, 
de statuten van de betrokken verbonden vennootschap of de notulen van de jaarlijkse 
algemene vergaderingen van deze verbonden entiteit - dient op verzoek van Proximus te 
worden voorgelegd bij de ondertekening van de Bestelbon. Indien de Klant de uitoefening van 
de controle over de Verbonden vennootschap(pen) stopzet, zal hij dit schriftelijk melden aan 
Proximus. Als een nieuwe Verbonden vennootschap wordt toegevoegd zal onmiddellijk 
ondersteunende documentatie worden opgestuurd naar Proximus. 

Proximus behoudt zich het recht voor van de Klant of van het bedrijf waardoor hij 

gecontroleerd wordt te eisen dat een bankgarantie wordt aangelegd om de uitvoering van de 

Overeenkomst door de Klant en/of zijn Verbonden vennootschappen te garanderen. 

Proximus  behoudt zich het recht voor een Bestelbon te weigeren van een Klant die een 

structuur of groepering heeft opgezet met als enig doel zijn Verbonden vennootschappen van 

deze Overeenkomst te laten genieten. 
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 Contractuele procedure 

7.2.1. DUUR  
  
7.2.1.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een initiële termijn die wordt gespecificeerd in de 
Bestelbon. De initiële termijn gaat in op de activeringsdatum van de Dienst voor de eerste actieve 
mobiele kaart (Actieve kaarten).  

7.2.1.2 Na het verstrijken van de initiële termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor 

opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële termijn, tenzij de andere Partij de 

Overeenkomst schriftelijk beëindigt voor het verstrijken van de lopende contractuele termijn. 

7.2.2. BEËINDIGING  

7.2.2.1. Elk van de Partijen kan de Overeenkomst op elk ogenblik opzeggen via gelijk welk schriftelijk 

middel. Proximus stuurt de Klant een schriftelijke bevestiging van de opzegdatum. Indien de Klant 

de datum vermeldt waarop hij zijn Overeenkomst wenst op te zeggen, dient Proximus alles in het 

werk te stellen, rekening houdend met de technische kenmerken van de Dienst, om deze termijn te 

respecteren. Indien de Klant geen einddatum vermeldt, zal het Contract worden beëindigd mits een 

opzeg van 30 Kalenderdagen. Er wordt een opzegtermijn van drie (3) maanden toegepast indien de 

Overeenkomst wordt beëindigd door Proximus. 

7.2.2.2. Als de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt, dient hij aan Proximus een forfaitaire en 
onverminderbare opzeggingsvergoeding  te betalen ten bedrage van:  

 alle terugkerende vergoedingen (inclusief deze voor diensten met gedeelde facturatie) die 
verschuldigd zouden zijn geweest tot het einde van de lopende contractuele termijn indien 
de Overeenkomst tot het verstrijken ervan zou zijn uitgevoerd; 

 50% van het gemiddelde bedrag over de voorbije drie maanden van de aan de Klant 
gefactureerde communicaties (oproepen, sms'en, data) die niet zijn inbegrepen bij de 
terugkerende vergoeding (afgesloten facturen op het moment van de opzegging) 
vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden tot het einde van de lopende 
contractuele termijn, en 

 een vaste vergoeding van € 50 per actieve mobiele kaart voor de administratieve kosten 
veroorzaakt door de vroegtijdige beëindiging. 

Deze berekening houdt geen rekening met de mogelijkheid die de Klant krijgt om de Overeenkomst 

te beëindigen voor het in de Bestelbon vermelde percentage van Actieve kaarten. 

Proximus behoudt zich het recht voor om alle kortingen terug te vorderen die de Klant ten onrechte 
heeft ontvangen. Daarnaast zullen de eventuele schikkingen in verband met uitgestelde betaling 
vervallen en zullen de openstaande sommen van bijvoorbeeld de installatie- of 
infrastructuurkosten onmiddellijk verschuldigd worden. 
 
7.2.2.3. Bij een vroegtijdige opzegging van de Overeenkomst in de implementatiefase worden de 
door Proximus gemaakte kosten en uitgevoerde werken aan de Klant gefactureerd bovenop de 
vergoeding voor vroegtijdige beëindiging bepaald in deze Overeenkomst. 
 

7.2.3. UPSIZE EN DOWNSIZE  
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7.2.3.1. De Klant mag het aantal Eindgebruikersprofielen en/of Actieve kaarten eender wanneer 

tijdens de Overeenkomst verhogen. Schriftelijke aanvragen van de Klant om het aantal 

Eindgebruikersprofielen en/of Actieve kaarten te verhogen zullen ten laatste vanaf de volgende 

facturatieperiode worden geïmplementeerd en gefactureerd. Deze bijkomende 

Eindgebruikersprofielen en/of Actieve kaarten zijn onderworpen aan deze Overeenkomst 

(uitgezonderd voor de startdatum). Alle Eindgebruikersprofielen en/of Actieve kaarten zijn 

onderworpen aan dezelfde beëindigingsdatum, de bijkomende Eindgebruikersprofielen en/of 

Actieve kaarten wijzigen de duur van de Overeenkomst niet. 

7.2.3.2. De Klant mag tijdens de Overeenkomst zijn aantal actieve kaarten verminderen voor het 

percentage van Actieve kaarten opgegeven in de Bestelbon, zonder de bovenvermelde 

opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn en op voorwaarde dat deze vermindering het 

minimumaantal Actieve kaarten vermeld in de Bestelbon respecteert. Elke aanvraag om het aantal 

Actieve kaarten te verminderen zal vanaf de eerste dag van de volgende facturatieperiode worden 

geïmplementeerd en gefactureerd voor zover de Klant Proximus hiervan minstens vijftien (15) 

Kalenderdagen voor het einde van de dan lopende facturatieperiode op de hoogte brengt. Dit 

percentage wordt berekend over de volledige duur van de Overeenkomst, zijnde de initiële termijn 

en de eventuele verlenging(en), rekening houdend met het minimumaantal verkeer genererende 

Actieve kaarten vermeld in de Bestelbon. Als de Klant meer Actieve kaarten zou opzeggen dan het 

toegelaten percentage vermeld in de Bestelbon, dan zal Proximus de bovenvermelde 

opzeggingsvergoeding toepassen op alle Actieve kaarten die door de Klant worden beëindigd, 

inclusief het percentage van actieve kaarten vermeld in de Bestelbon. 

Proximus zal hiertoe op het einde van elk contractjaar het aantal Actieve kaarten van het Fix Mob 

XL-tariefplan controleren . Proximus behoudt zich bovendien het recht voor de tariefvoorwaarden 

voor alle resterende Actieve kaarten te herzien. Indien de Klant de nieuwe voorwaarden niet 

aanvaardt, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen vóór het verstrijken van de 

overeengekomen duur ervan, mits hij de opzeggingsvergoeding betaalt. 

Proximus behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor elke verlaging van het 

aantal Eindgebruikersprofielen voor Fix Call S, Fix Call M. Deze schadevergoeding is de 

bovenvermelde opzeggingsvergoeding berekend naar verhouding van de genoemde 

Eindgebruikersprofielen. 

7.2.3.3. Op elk ogenblik tijdens de Overeenkomst dient de Klant minstens 6 Actieve kaarten te 

hebben. Elke aanvraag van de Klant tot verlaging van het aantal Actieve kaarten onder dit minimum 

zal gelijkstaan met een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant. 

7.2.3.4. Bovendien mag een bijkomende vergoeding worden gevraagd aan de Klant die, gratis of 

tegen een lagere prijs, een product heeft ontvangen waarvan de ontvangst verbonden was aan de 

intekening op een abonnement van bepaalde duur. Deze vergoeding is gelijk aan het resterende 

bedrag overeenkomstig de afschrijvingstabel die bij de intekening op de Overeenkomst aan de Klant 

werd meegedeeld, met de restwaarde van de einduitrusting voor elke maand van de Overeenkomst. 

 
7.2.3.5. In geval van een Convergente spraak en data-configuratie zal de beëindiging om welke 

reden ook van deze Overeenkomst niet automatisch leiden tot de beëindiging van de met Proximus 

afgesloten dataconnectiviteitsovereenkomst. De beëindiging van de 

dataconnectiviteitsovereenkomst van de Klant om welke reden ook zal automatisch leiden tot het 

einde van deze Overeenkomst. 
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7.3. Verplichtingen van de Partijen 

7.3.1. Conform de Algemene voorwaarden voor professionele klanten, dient de Klant de vereisten 
vermeld in de door Proximus verstrekte documentatie na te leven en aanvaardt hij dat deze vereisten 
eender wanneer kunnen veranderen, zonder te worden beschouwd als een wijziging van de 
Overeenkomst. 
In het bijzonder begrijpt en aanvaardt de Klant dat Proximus niet kan garanderen dat de certificatie die werd 
toegekend aan de door de Klant gekozen IP-PBX- en/of SBC-modellen gedurende de hele looptijd van de 
Overeenkomst zal behouden blijven (zo betekent bijvoorbeeld de commercialisering van een nieuwe 
softwareversie van een eerder gecertificeerde IP-PBX door de fabrikant niet noodzakelijk dat Proximus die 
versie ook zal certificeren). De Klant erkent en aanvaardt dat het mogelijk is dat hij in de loop van de 
Overeenkomst het IP-PBX- en/of SBC-model op eigen kosten zal moeten vervangen wegens een 
evolutie van de Dienst of de IP-PBX en/of SBC die deze interoperabiliteit niet meer toelaat. 
Conform de Algemene voorwaarden voor de VoIP-telefoniedienst, uitgezonderd in geval van overmacht, 
zal Proximus de Klant minstens zes (6) maanden op voorhand op de hoogte brengen van elke wijziging die 
de vervanging of aanpassing vereist van het LAN, de IP-PBX, de SBC en/of de eindapparatuur van de Klant. 
De Klant dient zich hiernaar op eigen kosten en binnen de door Proximus gestelde termijn te schikken. 
7.3.2. De Klant neemt kennis van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de geografische 
nummers. Proximus kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant deze regels niet naleeft. 
Het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van het nummeringsplan, en in het 
bijzonder artikel 42 en 43, stelt dat geografische nummers specifiek zijn voor de territoriale domeinen van 
België, die moeten worden gerespecteerd. De toekenning van een geografisch nummer dat afhangt van 
een telefoonzone, aan een Klant die fysiek in een andere telefoonzone is gevestigd, is daarom niet 
toegelaten. Het is ook verboden CLI's (Calling Line Identifications) te genereren die niet overeenkomen met 
de telefoonzone waarin de aansluiting van de Klant zich bevindt. 
7.3.3. Als onderdeel van de Dienst heeft de Klant toegang tot een of meer onlineportals (hierna de 
'Portal' genoemd), die hij mag gebruiken.  De Klant dient ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen 
toegang krijgen tot deze beveiligde portalen. De Klant dient te voldoen aan alle veiligheids- of technische 
normen die Proximus van tijd tot tijd oplegt om in te loggen op de Portal. Proximus kan niet controleren of 
aanvragen voor toegang en het gebruik van de Portal wettig zijn en wijst elke aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van frauduleuze of foutieve toegang en frauduleus of foutief gebruik af. De Klant dient Proximus 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging aan de identificatiegegevens van de 
gemachtigde personen. 

De Klant mag de Portal, noch een gedeelte ervan, niet kopiëren of gebruiken (noch derden, waaronder 

Eindgebruikers, toelaten of daartoe machtigen), tenzij voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze 

Contractuele Dienstbeschrijving. Hij mag de Portal niet gebruiken met gelijk welke niet-toegelaten 

apparatuur of producten, noch op een manier die de werking van de Dienst kan schaden, aantasten of 

uitschakelen. Hij mag de Portal niet wijzigen of afgeleide werken creëren die op de Portal gebaseerd zijn, 

er reverse-engineering of decompilatie op toepassen, hem decrypteren, disassembleren of omzetten in 

een menselijk leesbare vorm, tenzij in de mate dat de wet dat toestaat; de Klant mag geen bedrijfseigen 

nota's of legenden die de Portal bevat of die erop voorkomen, wijzigen; de Klant mag de Portal niet 

gebruiken indien dit de rechten van andere partijen schendt. 

7.3.4. De Klant dient een of meer personen aan te stellen met de geschikte vaardigheden, kennis en/of 
ervaring om toe te zien op de Dienst, om de efficiëntie en de resultaten van de Dienst te beoordelen en om 
de verantwoordelijkheid voor de resultaten van de Dienst op zich te nemen. 
 
7.3.5. De Klant dient elk Incident met de Dienst op behoorlijke wijze en onmiddellijk te rapporteren, wat 
eveneens geldt voor alle technische en operationele wijzigingen die de levering van de Dienst door 
Proximus kunnen impacteren. Hij dient er zich echter van te vergewissen dat het Incident niet door hemzelf, 
zijn medewerkers of zijn eigen apparatuur veroorzaakt wordt. 
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7.3.6. Bij elke interventie ter plaatse bij de Klant dient Proximus zich te houden aan de policy’s en 
veiligheidsregels die gelden op de terreinen en in de gebouwen van de Klant, die de Klant tijdig,  voor de 
start van de interventie in de gebouwen van de Klant, schriftelijk aan Proximus moet meedelen. 

 

7.3.7. De Klant garandeert dat de sites voldoen aan de verschillende wettelijke veiligheidseisen voor 
Proximus-personeel en -apparatuur voor de volledige termijn van de Overeenkomst. 

 

7.3.8. Gedurende de volledige termijn van de Overeenkomst dient de Klant Proximus te informeren: 
 alvorens over te gaan tot eender welke wijziging in zijn IP-PBX (software-update, toevoeging van 

licenties, ...); 
 over elk element dat de Dienst kan beïnvloeden, zoals de wijziging van zijn LAN, de toevoeging van 

Eindgebruikers, enz.). 
7.3.9. De Klant dient alle nodige maatregelen te nemen om frauduleuze toegang tot zijn 

computersysteem (inclusief en in het bijzonder zijn PBX) te voorkomen , meer bepaald door 
een efficiënte firewall te installeren. 

7.3.10. Proximus mag de Klant factureren voor elke interventie (inclusief de herstelling of vervanging 
van de CPE) die wordt uitgevoerd in reactie op een Incident dat niet kan worden toegeschreven 
aan de lijn of de CPE die Proximus krachtens deze Overeenkomst heeft geleverd, of indien het 
Incident te wijten is aan eender welk gebruik of voorval buiten de normale 
werkingsvoorwaarden van de getroffen lijn of te wijten aan: 
(1)  externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot afsluiting of onderbreking van 
communicatielijnen die niet bij de Dienst inbegrepen zijn, defecten van de klimaatregeling, 
slecht werkende contactdozen, storm, blikseminslag, overstroming en alle andere oorzaken 
die niet aan de Producten gerelateerd zijn, ongeschikte omgevingsfactoren zoals een te hoge 
vochtigheid, abnormale temperaturen of een abnormaal hoog stofgehalte;  
(2)  het gebruik met of de aansluiting van de ondersteunde lijn op artikelen die niet door 
Proximus werden goedgekeurd of de onregelmatige werking van het artikel waarop de lijn 
wordt aangesloten;  
(3)  de uitvoering (of poging daartoe) van onderhoud, verhuizingen, herstellingen of 
wijzigingen van de ondersteunde Producten door andere personen dan Proximus of zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Proximus;  
(4)   schade tijdens verplaatsing, transport of herinrichting, indien deze niet door Proximus 
wordt verricht;  
onachtzaamheid of nalatigheid van de Klant of derden bij het gebruik of de installatie van lijnen 
(zoals het gebruik van een te hoge spanning, het morsen van vloeistoffen, enz.);  
(5)  niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen gestipuleerd in deze Overeenkomst; 
 

7.3.11. Indien Proximus krachtens Belgische en/of Europese wetgeving en/of regelgeving verplicht 
wordt dit Contract aan te passen of te beëindigen, dient de Klant daarvan met alle gepaste 
middelen op de hoogte te worden gebracht. De Partijen zullen een dergelijke wijziging of 
beëindiging als een geval van overmacht beschouwen. Proximus mag tot een dergelijke 
wijziging of beëindiging overgaan met onmiddellijke inwerkingtreding zonder een 
schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant. 
 

7.3.12. Beide Partijen erkennen de vertrouwelijke aard van deze Overeenkomst en, in het algemeen, 
van alle informatie die door een van de Partijen wordt bekendgemaakt aan de andere in de 
loop van de voorbereiding van deze Overeenkomst later gesloten tussen de Partijen, en die 
wordt bestempeld als vertrouwelijk of alle informatie waarvan de andere partij redelijkerwijs 
zou moeten weten dat ze van vertrouwelijke aard is ('Vertrouwelijke informatie'). Beide partijen 
komen overeen Vertrouwelijke informatie, mondeling of schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, 
enkel te verspreiden aan hun werknemers, vertegenwoordigers of agenten die deze informatie 
nodig hebben voor de uitvoering en prestatie van deze Overeenkomst van deze 
Overeenkomst of aan degenen die op de hoogte moeten zijn van deze Overeenkomst en, 
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meer algemeen, deze Vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken voor de uitvoering en 
prestatie van deze Overeenkomst.Elk gebruik van de informatie die in deze Overeenkomst is 
opgenomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, 
communicatie of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de Klant 
is verboden. 

 
7.3.13. Als de Klant zou intekenen op een of meer diensten met gedeelde facturatie, geeft hij 

Proximus de toestemming om zijn werknemers te contacteren binnen het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst, onder andere om hen elektronische facturatie voor te stellen 
voor de aan hen gerichte mobiele facturen. 

 Producten   

7.4.1. Onder 'Producten' wordt verstaan de CPE die krachtens deze Overeenkomst wordt geleverd aan 
de Klant. De tabel onder Vaste configuraties van het deel 'De Dienst in een notendop' definieert 
de configuratie waarvoor CPE('s) aan de Klant geleverd worden krachtens deze Overeenkomst. 
Dit artikel 7.4. is van toepassing op deze CPE's. 

7.4.2. De CPE wordt voor de duur van de Overeenkomst gehuurd en is onderworpen aan de rubriek 
'Huur van een product' van de Algemene voorwaarden voor professionele klanten. Indien de Klant 
de CPE op het einde van de Overeenkomst niet in goede staat aan Proximus terugbezorgt, zal 
Proximus het recht hebben de in de Prijslijst vermelde vergoeding te factureren aan de Klant. 

7.4.3. De configuratiegegevens van de CPE zullen eigendom van Proximus blijven. De Klant zal alleen 
toegang krijgen tot de configuratiegegevens na een schriftelijke goedkeuring van Proximus. Als 
Proximus de configuratiegegevens aan de Klant levert, mag dit, desgevallend, niet als een 
overdracht en toewijzing van enige intellectuele eigendomsrechten worden beschouwd.  De 
configuratiegegevens worden geacht strikt vertrouwelijke informatie van Proximus te zijn.  Op het 
einde van de Overeenkomst moeten alle configuratiegegevens worden teruggeven aan 
Proximus. 

7.4.4. Met betrekking tot elk Software-element dat door Proximus geleverd wordt voor het verlenen 
van de Dienst, zal de Klant een licentie ontvangen voor het gebruik van de Software tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst.  Wanneer de Overeenkomst tot een einde komt, ongeacht de 
reden hiervoor, vervalt het recht voor de Klant om de Software te gebruiken en moet hij eventuele 
kopieën in zijn bezit vernietigen.  De Klant mag de Software niet kopiëren, behalve in de mate dat 
dit nodig is voor een back-upkopie, noch wijzigen, doorverkopen of verhuren, noch volledig, noch 
gedeeltelijk. Hij dient ook de specifieke licentievoorwaarden na te leven die hem werden 
meegedeeld bij de installatie of download van sommige Software. De Klant die beslist deze 
Software te gebruiken, wordt geacht de desbetreffende specifieke licentievoorwaarden te 
hebben aanvaard. 

7.4.5. De Klant dient de CPE die eigendom is van Proximus en op de site geïnstalleerd is te verzekeren 
tegen alle materiële schade, inclusief, maar niet beperkt tot, machinebreuk, elektrische risico's en 
waterschade, door het afsluiten van een uitgebreide alle risico's-polis. De CPE dient te worden 
verzekerd voor een bedrag van 5000 EUR voor de volledige looptijd van de Overeenkomst.  In 
geval van meerdere CPE's dient de Klant deze verplichting na te leven voor elke CPE. 

7.4.6. Met het oog op technische verbeteringen kan Proximus de gehuurde CPE tijdelijk of permanent 
geheel of gedeeltelijk vervangen door materiaal dat minstens dezelfde functies heeft en op 
voorwaarde dat Proximus dit vooraf aan de Klant heeft meegedeeld en dit niet tot een 
prijsverhoging voor de Klant leidt. 
Indien de Klant in de loop van de Overeenkomst opteert voor een vervanging van de CPE of indien 
een wijziging uitgevoerd door de Klant een vervanging van de CPE noodzakelijk maakt (bv. 
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wijziging toegangstechnologie), om welke reden ook, dient de Klant een compensatie aan 
Proximus te betalen ten belope van de kosten die Proximus heeft gedragen. 

 Aansprakelijkheid  

7.5.1. Proximus kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van zichzelf of 
een van zijn werknemers. In dat geval zal de aansprakelijkheid van Proximus beperkt zijn tot de herstelling 
van de door de Klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van de 
herstelling van indirecte of onstoffelijke schade zoals bijkomende kosten, inkomsten- of winstderving, 
verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, schade aan derden, enz. 
 
7.5.2. Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het feit dat de 
andere Partij haar verplichtingen niet nakomt. 
 
7.5.3. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van informatie die wordt verstuurd 
of opgeslagen door de Klant of een derde die gebruikmaakt van de Producten en/of Diensten van 
Proximus. 
 
7.5.4. De aansprakelijkheid van Proximus tegenover de Klant per gebeurtenis waarvoor de 
aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, zal beperkt zijn tot de totaliteit van de bedragen die de Klant 
krachtens de Overeenkomst aan Proximus heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan 
de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt (met uitsluiting van de eventuele eenmalige vergoeding). 
Daarnaast mag de aansprakelijkheid van Proximus tegenover de Klant in geen geval hoger liggen dan een 
totaalbedrag van tweehonderdduizend (200.000) euro per kalenderjaar. Deze beperking is niet van 
toepassing in geval van lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door Proximus. 

 
7.5.5.  Aansprakelijkheid inzake intellectuele eigendomsrechten 
7.5.5.1.  In geval van een klacht of procedure tegen de Klant in verband met een intellectueel 
eigendomsrecht betreffende de uitvoering van de Overeenkomst, moet de Klant Proximus onmiddellijk op 
de hoogte brengen en Proximus in staat stellen zichzelf op eigen kosten te verdedigen. Proximus dient de 
Klant te vrijwaren tegen alle definitief door de bevoegde rechtbank toegekende schadeloosstellingen en 
kosten wegens een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met de uitvoering van 
de Overeenkomst, op voorwaarde dat Proximus als enige controle heeft over de procedure, dat de Klant 
zijn volledige medewerking verleent en geen actie onderneemt die de positie van Proximus op enige wijze 
kan schaden. 
7.5.5.2. Indien de Producten en/of Diensten het voorwerp uitmaken of dreigen uit te maken van een 
procedure wegens inbreuk op een of meer intellectuele rechten, mag Proximus naar eigen goeddunken: 
7.5.5.3. voor de Klant het recht verkrijgen om de Producten en/of Diensten verder te gebruiken; 
7.5.5.4. gelijkaardige Producten en/of Diensten ter beschikking stellen of de Producten en/of Diensten 
wijzigen om de inbreuk weg te werken, voor zover dat niet tot een substantieel verlies van functies of 
diensten leidt. 
7.5.5.5. Wanneer geen van de voormelde oplossingen commercieel haalbaar is, mag Proximus de 
Overeenkomst beëindigen en de Klant de bedragen terugbetalen die hij betaald heeft voor de Producten 
en/of Diensten die hij nog niet heeft kunnen gebruiken. In dat geval is de aansprakelijkheid van Proximus 
beperkt tot de bedragen bepaald in het bovenvermelde artikel. 
7.5.5.6. De bovenstaande bepaling is niet van toepassing op inbreuken te wijten aan wijzigingen aan de 
Producten en/of Diensten aangebracht door andere personen dan Proximus, noch op inbreuken die 
voortvloeien uit het gebruik van de Producten en/of Diensten samen met andere intellectuele eigendom, 
andere Software of andere Hardware. 
7.5.5.7. De rechtsmiddelen die in dit deel worden uiteengezet, zijn de enige rechtsmiddelen die Proximus 
ter beschikking van de Klant stelt in verband met aanspraken betreffende intellectuele eigendomsrechten. 
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De rechtsmiddelen beschreven in dit deel gelden, op straffe van verval, enkel indien de Klant Proximus 
uiterlijk binnen tien (10) dagen nadat een dergelijke gebeurtenis zich heeft voorgedaan op de hoogte 
brengt. 

7.6. Specifieke bepalingen voor standaardconfiguraties  

In geval van een standaardconfiguratie zijn de Proximus-dataverbinding en de fysieke toegangslijn die de 

Klant gebruikt voor zijn toegang tot de Dienst inbegrepen bij de Dienst. Bijgevolg geldt het volgende in 

afwijking van de Algemene voorwaarden voor de VoIP-telefoniedienst:  

- De Klant hoeft niet reeds een Proximus-dataconnectiviteitsovereenkomst te hebben;  
- Proximus is aansprakelijk voor de goede werking van een dergelijke dataconnectiviteit. 
- De Klant hoeft er niet zelf voor te zorgen dat hij over voldoende capaciteit beschikt om 

het verkeersvolume af te wikkelen. 
- De beëindiging van deze Overeenkomst houdt de stopzetting in van de 

dataconnectiviteit.  

7.7. Specifieke bepalingen voor analoge configuraties   

In geval van een analoge configuratie zijn geen Proximus-dataverbinding en geen fysieke toegangslijn 
inbegrepen bij de Dienst. Daarom:   
- De Klant hoeft niet reeds een Proximus-dataconnectiviteitsovereenkomst te hebben;  
- Proximus is verantwoordelijk voor de goede werking van de fysieke toegangslijn; 
- De Klant hoeft er niet zelf voor te zorgen dat hij over voldoende capaciteit beschikt om het 

verkeersvolume af te wikkelen. 
- De beëindiging van deze Overeenkomst houdt de stopzetting in van de fysieke toegangslijn. 

 

7.8. Betaling en facturatie 

7.8.1. De tariefstructuur van de Dienst omvat de kosten voor de installatie van de fysieke toegangslijn, 
de activeringsvergoeding, de abonnementsvergoeding (ook 'terugkerende vergoeding' genoemd) en de 
communicatiekosten buiten de bundel. 

  
7.8.2. ACTIVERINGSVERGOEDING   

De activeringsvergoeding (zie hoofdstuk 2: Dienst in een notendop) zal aan de Klant worden gefactureerd 

zodra Proximus de installatie als voltooid beschouwt. De activeringsvergoeding wordt berekend in 

overeenstemming met de prijzen opgegeven in de Prijslijst van Proximus 

 
7.8.3. INSTALLATIEVERGOEDING FYSIEKE TOEGANGSLIJN  

Proximus zal voor de installatie van een fysieke toegangslijn een raming maken van het nodige werk en 
deze raming op voorhand voor goedkeuring voorleggen aan de Klant. 
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7.8.4. Wanneer de fysieke toegangslijn niet beschikbaar is in de gebouwen van de Klant en/of op het 

openbare domein, worden de volgende kosten aangerekend aan de Klant:  

a) Forfaitaire kosten voor de plaatsing van een aansluitpunt op het netwerk. Deze kosten dekken 
ook het trekken van de kabel in een bestaande buis of in een open sleuf, conform de door 
Proximus bepaalde technische voorschriften, tussen het dichtstbijzijnde relevante 
netwerktoegangspunt en het gebouw waar de aansluiting moet worden gerealiseerd. 
'Dichtstbijzijnde' moet in deze context worden verstaan als de afstand gemeten volgens de 
technische instructies en vereisten van Proximus (bv. volgens het traject van bestaande 
netwerkbuizen; zonder autowegen, spoorwegen, luchthavens, enz. te kruisen) en niet als de 
geometrische of geografische afstand. 

b) Eventuele kosten per meter voor het leggen van kabels in het gebouw (zichtbaar of in bestaande 
buizen) 

c) Dossierkosten  
d) Werken uitgevoerd op vraag van de Klant 

 
 
7.8.4. Voor bijkomende prestaties kunnen bijkomende vergoedingen of ander bedragen worden 
aangerekend conform de Prijslijst. 

Proximus kan om technische redenen weigeren een nieuwe fysieke toegangslijn te plaatsen, wat in dat 

geval naar behoren zal worden gemotiveerd. 

 
7.8.5. ABONNEMENTSGELD  

 Zodra de Dienst geactiveerd is, wordt de terugkerende vergoeding maandelijks aan de Klant gefactureerd. 

De terugkerende vergoeding wordt berekend in functie van het aantal en het type bestelde 

Eindgebruikersprofielen. De terugkerende vergoeding voor de Fixed Call S, Fixed Call M en Reserved 

Eindgebruikersprofielen zal vermeld worden op de factuur voor vaste diensten, terwijl de terugkerende 

vergoeding voor de Fix Mob XL Eindgebruikersprofielen en Actieve kaarten zal worden aangerekend op de 

factuur voor mobiele diensten, wat de Klant aanvaardt. 

 

7.8.6. COMMUNICATIEKOSTEN BUITEN DE BUNDEL  
 

De communicatiekosten die niet begrepen zijn in de terugkerende vergoeding, worden gefactureerd 

conform de Prijslijst opgenomen als Bijlage bij deze Dienstbeschrijving.  

7.8.7. SPECIFIEKE PRIJSVOORWAARDEN 
 
Dit artikel is van toepassing wanneer specifieke prijsvoorwaarden (ook 'kortingen' genoemd) werden 
overeengekomen tussen de Partijen. 
  
7.8.7.1. Toepassingstermijn 

De specifieke prijsvoorwaarden zijn van toepassing per volledige maandelijkse facturatiecyclus. 

Indien wijzigingen van de specifieke prijsvoorwaarden moeten worden doorgevoerd, zullen deze in werking 

treden op de datum van de volgende facturatiecyclus + één (1) dag. 

Indien de specifieke prijsvoorwaarden worden opgezegd in de loop van een facturatiecyclus, zullen ze niet 

meer van toepassing zijn op de resterende duur van de betrokken facturatiecyclus, noch op de reeds 

verstreken duur van de betrokken facturatiecyclus. 
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7.8.7.2. Reikwijdte van de specieke prijsvoorwaarden  

De kortingen vermeld op deze Bestelbon zijn enkel van toepassing op de tariefplan(nen) en optie(s) 

waarnaar verwezen wordt in het deel 'Prijsvoorwaarden voor het mobiele deel van de Dienst' van de 

Bestelbon, en die bestaan op het moment van de ondertekening van de Bestelbon, en niet op eender welk 

ander tariefplan of optie. Ze worden elke maand afgetrokken van de overeenkomstige factu(u)r(en). 

Deze regel is evenwel niet van toepassing op de eenmalige financiële tussenkomsten, noch op het 

Proximus Business Device Credit. 

De korting(en) waarnaar verzwezen wordt in het deel 'Prijsvoorwaarden voor het mobiele deel van de 

Dienst' zijn echter nooit van toepassing op speciale nummers (bv. gratis nummers (0800), nummers met 

toeslag (090x.)), niet-belastbare uitgaven of kosten met betrekking tot diensten van derden. De kortingen 

zijn nooit van toepassing op Klantenrekeningen die tijdelijk of permanent gedeactiveerd werden. 

De kortingspercentages vermeld op de Bestelbon zijn van toepassing op de basistarieven die gelden bij 

ondertekening van de Bestelbon voor de verschillende types verkeer. Indien een van de diverse 

basistarieven tijdens de Bestelling zou dalen, behoudt Proximus zich het recht voor het kortingspercentage 

aan te passen of te schrappen, met kennisgeving aan de Klant. De Partijen komen overeen dat een 

dergelijke aanpassing niet beschouwd kan worden als een wijziging van de Overeenkomst indien de nieuwe 

te betalen nettoprijs voor het betrokken type verkeer niet hoger is dan de betaalbare nettoprijs vóór de 

aanpassing. 

7.8.7.3. Oproepprofiel en Actieve kaarten 

De specifieke prijsvoorwaarden vermeld in de Bestelbon worden vastgelegd per gebruikersprofiel of 

Actieve kaart rekening houdend met: 

- het oproepprofiel van de Klant tijdens de maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze 
Overeenkomst voor elk type van mobiele communicatie zoals blijkt uit een recente factuur (hierna 
het  ‘Oproepprofiel’ genoemd); en 

 
- een raming van het minimumaantal Actieve kaarten die eenzelfde niveau van verkeer genereren 

als dat opgenomen in het Oproepprofiel. 
 

Een Actieve kaart is aangesloten op het Proximus-netwerk, is geregistreerd in de systemen van Proximus 

en wordt gefactureerd aan de Klant of, indien de Klant heeft ingetekend op een dienst met gedeelde 

facturatie, gefactureerd aan de Klant en/of zijn medewerkers. Een Actieve kaart kan al dan niet spraak- 

en/of dataverkeer genereren. 

De Klant verbindt zich ertoe voor alle tariefplannen binnen de Bestelbon minstens het minimum van 

Actieve kaarten aan te houden dat vermeld wordt onder 'Parameters voor het mobiele deel van de Dienst' 

op de Bestelbon en verkeer te genereren tijdens de volledige duur van de Overeenkomst.   De Klant 

verbindt zich ertoe om het minimum aantal Actieve kaarten binnen de drie (3) maanden na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst te activeren. Anders heeft Proximus het recht om alle verleende 

voorwaarden te herzien. Indien de Klant de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, mag hij de Overeenkomst 

vóór de vervaldag van de looptijd ervan opzeggen conform de in het bovenstaande artikel 'Beëindiging' 

beschreven modaliteiten. 

Indien het oproepprofiel van de Actieve kaarten van de Klant die verkeer genereren aanmerkelijk verandert, 

m.a.w. verhoogt of verlaagt met meer dan het percentage vermeld onder 'Parameters voor het mobiele 

deel van de Dienst' van de Bestelbon, voor een of meer types van spraak- en/of datacommunicaties in 

vergelijking met het Oproepprofiel dat door Proximus wordt gebruikt om de op de Klant toepasselijke 

specifieke voorwaarden te bepalen (bv. als gevolg van het opnemen of uitsluiten van een Verbonden 

vennootschap of een overdracht van kaarten tussen de tariefplanneN waarnaar verwezen wordt onder 
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'Parameters voor het mobiele deel van de Dienst', behoudt Proximus zich het recht voor alle verleende 

specifieke voorwaarden te herzien. Indien de Klant de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, mag hij de 

Overeenkomst vóór de vervaldag van de looptijd ervan opzeggen conform de modaliteiten beschreven in 

het bovenstaande artikel 'Beëindiging'. Het principe geldt zowel voor alle in de onderhavige Overeenkomst 

bedoelde kaarten als, mutatis mutandis, binnen eenzelfde tariefplan. 

In de loop van de Overeenkomst mag de Klant Actieve kaarten overhevelen naar een ander tariefplan 

zonder de in het artikel Beëindiging bedoelde verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn, voor zover het 

oorspronkelijke tariefplan en het nieuwe tariefplan worden vermeld in de onderhavige Overeenkomst en 

een dergelijke overheveling het Oproepprofiel van de Actieve kaarten die het verkeer van het 

oorspronkelijke tariefplan genereren niet drastisch doet evolueren. Elke andere overheveling wordt 

gelijkgesteld met een opzegging van de betrokken Actieve kaart(en).  
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Bijlage 1: Enterprise Call-activeringsvergoeding en prijs buiten de bundel voor vast en 
mobiel 

Activeringsvergoeding 

Enterprise Call Dienstcomponenten 
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Activeringsvergoeding Eenmalige vergoeding 5 5   

Vast 

Verkeer vanaf vast 

 

 

Fix Call M & FixMob L & FixMob XL 

Piekuur- en daluurtarieven 

(eurocent/min.) 

connectiekosten 

(eurocent/oproep) 

Nationaal vast €0,505 € 0,105 

Nationaal mobiel €0,505 € 0,105 

Internationaal vast/mobiel De tarieven zijn te consulteren op  

http://www.proximus.be/nl/id_cr_warnland/particulieren/producten/r-

orphans/wettelijke-vermeldingen.html onder “Prijslijst”; “Tarieven 

gesprekken”; Enterprise Call 

 

Mobiel 

Enterprise Call Dienstcomponenten 
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Verkeer buiten de bundel 

Tarief/min.        /     

in B, in EU,* 

  prijs/sms   /   / / 

https://www.proximus.be/nl/id_cr_warnland/particulieren/producten/r-orphans/wettelijke-informatie.html?v1=shorturl&v6=tarieven
https://www.proximus.be/nl/id_cr_warnland/particulieren/producten/r-orphans/wettelijke-informatie.html?v1=shorturl&v6=tarieven
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 data / MB (enkel geldig voor mobiel 
internet) 

  /   € 0,07 excl. btw / 

  prijs/mms   /   € 0,4132 excl. 
btw 

/ 

Verkeer van BE naar 
Internationaal 

1-De landen zijn opgedeeld in 5 zones (de zones zijn dezelfde als voor roaming) 

◦Business-zone 

◦zone 1 = EU = de landen van Europa* 

◦zone 2 = Noord-Amerika, Oost-Europa en de Maghreb 

◦zone 3 = Azië 

◦zone 4 = Zuid-Amerika en Afrika 

2. De satellietnetwerken: 

€ 8,264463 min. (excl. btw 

10 min. (incl. btw) 

  

  
Busines
s-zone 

Zon
e 1 

Zon
e 2 

Zone 3 
Zon
e 4 

Prijs/min. excl. btw € 0,30 
€ 
0,3
0 

€ 
0,6
1 

€ 0,91 
€ 
1,21 

  
  

  

          cf. www.proximus.be of klik hier voor de landenlijst 

 

Prijs zonder btw. Bellen, sms'en in België naar alle Belgische netwerken, behalve speciale nummers (voting, 0900, enz.). 

De oproepen worden gefactureerd per seconde vanaf de 61e seconde.  

* Betrokken EU-landen : Åland (Finland), Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-

Guyana, Gibraltar, Griekenland, Guadeloupe (Franse Antillen), Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Kroatië, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique (Franse Antillen), Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Polen, 

Portugal, Réunion, Roemenië, Saint-Barthélemy (Franse Antillen), Sint-Maarten (Franse Antillen), Slovakije, Slovenië, 

Spanje, Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

 

Opgelet: in Albanië en Zwitserland gelden de tarieven voor de rest van de wereld. 

Tarieven voor roaming buiten de EU zie www.proximus.be/enterpriseroaming 

 

 

 

 Prijs per optioneel extra spraakkanaal 

Maandelijks abonementsgeld (EUR/maand/Kanaal) €        20,00 

Activatie kost (EUR/Kanaal)  €        22,50  

 

 

https://www.proximus.be/nl/id_cb_pxcountries/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/producten/gsm-abonnementen/mobiele-opties-en-roaming/internationaal-en-roaming/goedkoper-bellen-vanuit-belgie.html
http://www.proximus.be/enterpriseroaming

